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ВИБОРИ ДО ВР
Після опрацювання Центрвиборчкомом майже 100 % електронних протоколів
стало відомо, „хто є хто” у складі нового парламенту: вік, стать, освіта,
наявність/відсутність політичного досвіду та навіть місця роботи. Відповідну
інформацію оприлюднила громадянська мережа „Опора”. З’ясувалося, що ВР 9-го
скликання оновиться на понад 80 %. А її склад помолодшає в середньому на 7,4 року,
адже новообраних майбутніх нардепів віком од 21 до 45 років збільшиться на чверть.
Нова Рада не тільки помолодшає, а й погарнішає – у ній працюватимуть на 39
депутаток більше, ніж у попередній. Загалом – 88 жінок. Це понад 20 % усього складу
парламенту, тобто кожен п’ятий депутат є представником прекрасної статі. Чоловіків
буде 336. Свою роботу новий склад Верховної Ради розпочне наприкінці серпня – на
початку вересня.
Губаш, Михайло. Портрет Верховної Ради / М. Губаш // Українське Слово. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.08. (https://ukrslovo.net/ukraine/notabene/95285.html)
***
Місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження
за позачерговими парламентськими виборами в Україні високо оцінила роботу, яку
виконало МВС країни для забезпечення безпеки виборчого процесу. Глава місії
БДІПЛ ОБСЄ Альберт Йонссон зазначив, що українські правоохоронці рішуче
протистояли будь-яким спробам дестабілізувати обстановку і незаконним методам
передвиборчої боротьби.
ОБСЕ высоко оценила работу МВД Украины по обеспечению безопасности
на парламентских выборах = [ОБСЄ високо оцінила роботу МВС України щодо
забезпечення безпеки на парламентських виборах] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 05.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0806/c31519-9603563.html)
***
У липні багато американських українців долучилися до виборів до Верховної
Ради України. Більшість виборців долали величезні відстані з надією, що своїм
голосом зможуть зробити вагомий внесок, який наблизить країну до довгоочікуваних
перемін. На виборчу дільницю в Посольстві України приходили з маленькими дітьми
й привозили людей похилого віку з багатьох штатів. Активними, як завжди, були
виборці з Огайо. Усього з Огайо приїхали проголосувати понад 20 осіб. Усі чекали на
посла України Валерія Чалого. Після того, як посол з дружиною Людмилою віддали
свої голоси, їх оточили репортери з різними запитаннями, на які В. Чалий дав
вичерпні відповіді. Усіх цікавила думка посла про його звільнення та про нове
призначення в посольстві.

4

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

Федорчук, Олександр. Українці США теж прийшли на вибори / О. Федорчук
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
01.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%a1%d0%a8%d0%90-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8/)
ВЕРХОВНА РАДА
Перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29
серпня. Таке рішення прийняла депутатська група з підготовки цього засідання. Для
підвищення ефективності своєї роботи зазначена група створила дві підгрупи. Одна
займатиметься організаційними питаннями, а інша – підготовкою першого
пленарного засідання і розподілом функцій майбутніх парламентських комітетів.
Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа =
[Перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 29 серпня] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
09.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0810/c31519-9604913.html)
***
Половину складу Верховної Ради становлять ті нардепи, які виграли вибори в
одномандатних округах. А простіше кажучи – так звані нардепи-мажоритарники.
Країна поділена на 225 мажоритарних округів. Частина з цих округів – а саме 27 –
розташована там, куди не сягає вплив українського законодавства – в анексованому
Криму та тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Звісно,
вибори там відбутися не могли. Якщо до війни в складі Верховної Ради України
кожного скликання було по 225 нардепів за партійними списками та мажоритарними
округами, то тепер мажоритарників тільки 199 – проти тих же 225-ти нардепівсписочників.
Рибаченко, Віктор. Мажоритарники-2019: аналізуємо списки / В.
Рибаченко // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23273/)
***
Поки Центральна виборча комісія продовжує підбивати підсумки
парламентських виборів, новообрані депутати від пропрезидентської партії
відправилися на тижневі курси, організовані Київською школою економіки. На
публіку такий „майстер-клас” іменують не інакше як спробою навчити недосвідчених
політиків-початківців орієнтуватися в законотворчих процесах, з якими їм доведеться
стикнутися вже невдовзі.
Галата, Ярослав. Післявиборчі роздуми / Я. Галата // Українське Слово. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08. (https://ukrslovo.net/ukraine/notabene/95449.html)
5

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

**
Третина нових нардепів, чверть з яких жінки, мають стати законотворцями.
Новообраний склад Верховної Ради України ІХ скликання відрізняється від новачків,
які були у Верховній Раді раніше. Це, здебільшого, молоді люди, частина з яких має
якісну освіту, фах і в перспективі можливість стати продуктивними нардепами.
Частина ж є зовсім іншою. Якщо ситуацію спростити, вона може бути описана таким,
приблизно, чином: у певної частини новообраних нардепів ні освіти, ні професії, ні
цікавої біографії, ні вагомих здобутків. І з цим треба щось робити. Інакше
кричатимемо „Караул!”. Розуміли це і керівники переможної партії „Слуга народу”.
Тому і вивезли своїх новообраних нардепів на навчання. Вивезли подалі від Києва, до
курортного міста Трускавець.
Рибаченко, Віктор. Стати законотворцями / В. Рибаченко // Час і Події. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08. (https://www.chasipodii.net/article/23268/)
***
Президент України Володимир Зеленський після перемоги його партії на
парламентських виборах повторив своє бажання ухвалити закон, який скасує
депутатську недоторканність. Однак, у скасування недоторканності є й зворотний бік,
пишуть у статті для Atlantic Council колишній голова парламентської групи „Вільних
демократів” у Бундестазі Манфред Ріхтер і старший експерт незалежної організації
приватного права Bertelsmann Stiftung Міріам Космель. В Україні скасування
недоторканності не стане магічним рецептом, який зробить статус депутата
непривабливим для деяких кандидатів з особистими інтересами, не вирішить усі
прогалини в системі судочинства і не ліквідує корупцію. Той факт, що скасування
депутатської недоторканності нині розглядається в Україні, лише вказує на бажання
знайти легке рішення або на відсутність розуміння парламентських захисних
механізмів. Натомість краще було б змінити правила застосування недоторканності,
щоб знищити фактичну безкарність окремих депутатів без шкоди для незалежного
функціонування парламенту.
Richter, Manfred. The Case Against Parliamentary Immunity in Ukraine =
[Справа проти парламентського імунітету в Україні] / M. Richter, M. Kosmehl //
Atlantic
Council.
–
Washington,
2019.
–
06.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-case-against-parliamentaryimmunity-in-ukraine)
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Інформаційна агенція „Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в Офісі
Президента України повідомило, що Андрій Богдан, керівник ОПУ, написав заяву
про звільнення із займаної посади. Під час президентської кампанії Володимира
Зеленського А. Богдан був його юридичним радником. Також його називають
особистим адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Вступивши на посаду в травні,
новообраний Президент В. Зеленський призначив А. Богдана керівником своєї
6
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Адміністрації. Після чого петиція з вимогою звільнити Андрія Богдана з цієї посади
набрала на сайті Президента необхідні 25 тис. голосів.
„Жарти” з відставкою Андрія Богдана // Міст. – New York, 2019. – 07.08.
(http://meest-online.com/ukraine/society/zharty-z-vidstavkoyu-andriya-bohdana/)
***
Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Операції
об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка. Новий командувач –
зовсім не публічна людина. Інформації в Інтернеті про нього майже немає. Крім того,
В. Кравченко був призначений на посаду без офіційного представлення Президентом.
Не було також поїздки на Донбас і прес-конференції. Відомо, що звання генерала В.
Кравченко отримав у 2014 р. указом колишнього українського лідера Петра
Порошенка. Працював заступником начальника штабу в оперативному командуванні
„Північ”, у 2017 р. став його командиром.
Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного
генерала = [Зеленський призначив командувачем операцією на Донбасі загадкового
генерала]
//
Бизнес&Балтия.
–
Рига,
2019.
–
05.08.
(https://bb.lv/statja/tehno/2019/08/05/zelenskiy-naznachil-komanduyushchim-operacieyv-donbasse-zagadochnogo-generala)
***
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що керівник його Офісу
Андрій Богдан написав заяву про відставку. При цьому він підкреслив, що подібні
заяви заздалегідь написали всі члени його команди, оскільки не тримаються за владу.
Він підкреслив, що рішення про відставку А. Богдана не прийнято і він залишається
на своїй посаді. Опоненти раніше піддавали В. Зеленського критиці за призначення
колишнього юриста бізнесмена Ігоря Коломойського на високу посаду.
Владимир Зеленский: „Все члены команды заранее написали заявления об
отставке” = [Володимир Зеленський: „Всі члени команди заздалегідь написали
заяви про відставку”] // Эхо Карпат. – Вашингтон, 2019. – 02.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30089189.html)
***
Ще на початку липня в українському інформаційному просторі з’явилися
вперті чутки, що новообраний глава держави Володимир Зеленський прагне
поставити на чолі столиці свою людину. Методу обрали доволі оригінальну. Оскільки
Віталій Кличко одночасно посідає дві посади – міського голови Києва (обирається на
виборах) та голови Київської державної міської адміністрації (КМДА), котрого
призначає своїм указом Президент –у Зе-команді вирішили розділити повноваження
мера і голови столичної адміністрації. У такому разі вся виконавча влада мала б
перейти людині Президента, яку він призначив би своїм указом, а мер Кличко
залишався б такою собі „англійською королевою” з представницькими функціями.
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Чим закінчиться війна В Зеленського і В. Кличка – наразі незрозуміло. Так само
незрозуміло, кого саме Зе-команда бачить у кріслі голови КМДА.
Калюжний, Андрій. Битва за Київ між мером і Президеном / А. Калюжний
// Міст. – New York, 2019. – 01.08. (http://meest-online.com/ukraine/society/bytva-zakyjiv-mizh-merom-i-prezydenom/)
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Уже більше половини компаній у Польщі наймають іноземців. Підприємці
охоче наймають громадян із шести країн зі спрощеною процедурою
працевлаштування, тобто Україну і Білорусь. Останні дані Інституту соціального
страхування показують, що понад 628 000 іноземців платять внески соціального
забезпечення в Польщі. Більшість, близько 468 тис., є українцями. Їх уже в кілька
разів більше, ніж у 2014 р. Кількість дозволів на роботу, виданих іноземцям в Польщі,
також систематично зростає.
Ponad połowa firm w Polsce zatrudnia cudzoziemców. Przedsiębiorcy potrzebują
ułatwień = [Більше половини компаній в Польщі наймають іноземців.
Підприємцям потрібні кошти] // Wprost. – Posnan, 2019. – 12.08.
(https://www.wprost.pl/przemysl/10239907/ponad-polowa-firm-w-polsce-zatrudniacudzoziemcow-przedsiebiorcy-potrzebuja-ulatwien.html)
***
Олег Гаврилишин – доцент кафедри досліджень Інституту європейських,
російських та євразійських студій Карлтонського університету в Канаді пише, що
обрання Володимира Зеленського Президентом ставить підґрунтя для остаточного
визначення національної ідеї України. Три аспекти виборів 2019 р. вказують на появу
демократичного мультикультуралізму, суспільства, яке поважає та сприймає
різноманітність як національну ідею. По-перше, Україна обрала Президента зі своєї
крихітної єврейської меншини і зробила це з величезним відривом. По-друге,
відзначає автор статті, сила перемоги В. Зеленського охопила Україну зі сходу на
захід, і новий Президент отримав більшість у 26 з 27 областей. Широта і глибина
перемоги В. Зеленського ставить під сумнів часто відмічений поділ схід-захід. Третій
показовий аспект – відносна чистота виборів. На думку автора, це свідчить про те, що
в Україні є сильне демократичне суспільство та влада.
***
Havrylyshyn, Oleh. What Is Ukraine? We Finally Have an Answer = [Що таке
Україна? У нас нарешті є відповідь] / O. Havrylyshyn // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 11.08. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-isukraine-we-finally-have-an-answer)
***
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Автор статті для Atlantic Council Анатолій Моткін, який є засновником і
президентом StrategEast, стратегічного центру, який зміцнює цінності верховенства
права та захисту приватної власності в євразійських та прибалтійських країнах, пише,
що у своєму першому публічному відео англійською мовою новий Президент
України закликав іноземних інвесторів обрати Україну. Це було очікуваним
зверненням, оскільки країна дуже потребує інвестицій. Інвестори хочуть
передбачуваності та захисту. Відсутність системи, яка захищає інтелектуальну
власність, безпосередньо впливає на торгові відносини між Україною та США, але ще
більше, це обмежує можливості України залучати іноземні інвестиції. Основний
потенціал країни, на думку автора, – це не дешева робоча сила чи природні ресурси;
він переважно інтелектуальний. ІТ-галузь – це найбільш швидко зростаючий сектор
економіки, де 184 000 місцевих ІТ-фахівців забезпечили експортом 4 млрд дол. у 2018
р. При цьому інвестиції в українську ІТ-галузь у 2018 р. становили лише 337 млн дол.
На думку автора, пора разом з новим Президентом розробити план захисту тих, хто
створює нові продукти, та їхніх інвесторів. Після формування нового уряду В.
Зеленський та його команда повинні негайно почати створювати реальну систему
захисту інтелектуальної власності.
Motkin, Anatoly. Want Foreign Investors to Take Ukraine Seriously? Prove It =
[Хочете, щоб іноземні інвестори серйозно сприйняли Україну? Доведіть це] / A.
Motkin
//
Atlantic
Council.
–
Washington,
2019.
–
11.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/want-foreign-investors-to-takeukraine-seriously-prove-it)
***
Автор статі вважає, що Володимиру Зеленському не позаздриш. Відтепер у
нього немає шансів кивати на обставини. У легендах, що гуляють містом,
стверджується, що рішення йти в політику Володимир Зеленський ухвалив після
заборони серіалу „Свати”. Політика втрутилась у справи шоу-бізнесу, і шоу-бізнес
вирішив відповісти. Утім, кажуть, стартові амбіції зводилися лише до 3–4-го місця на
президентських виборах і до 10 % – на парламентських. Але щось пішло не так.
Український виборець зробив усе, про що його просив Володимир Зеленський. І
тепер Президенту доведеться віддавати борги. Українські громадяни голосували не за
політичну партію „Слуга народу”. Це зібрання не знайомих між собою людей, багато
хто з яких є носіями протилежних цінностей. Люди голосували за самого В.
Зеленського. За власну мрію про ліпше життя. За світле майбутнє і проти всього
поганого. Ставка спрацювала. Нове перемогло старе. Володимир Зеленський одержав
усе, про що тільки може мріяти політик. І в цьому ж його трагедія. Відтепер усе у
країні – його персональна відповідальність.
Казарін, Павло. Горе переможцям / П. Казарін // Українське Слово. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 08.08. (https://ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/95446.html)
***
Судячи з нового соцопитування, результати якого опублікував сайт Idnes.cz, 57
% респондентів висловилися проти збільшення річної квоти на українських
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робітників мігрантів до 40 тис. чоловік. Раніше уряд Чехії вирішив збільшити квоти у
два рази, так як на тлі рекордно низького безробіття чеські фірми і компанії
відчувають гострий дефіцит кадрів. Проти цього нововведення висловилися в
Асоціації незалежних профспілок і Економічної палаті Чехії.
Чехи против новых квот на украинцев и гарантированной платы для них =
[Чехи проти нових квот на українців і гарантованої плати для них] // Пражский
экспресс. – Прага, 2019. – 05.08. (https://www.prague-express.cz/economics/70258chekhi-protiv-novykh-kvot-na-ukraintsev-i-garantirovannoj-platy-dlya-nikh)
***
Маловідомий політичний коментатор Віктор Бобиренко вже наприкінці 2015 р.
передбачав перемогу Володимира Зеленського на виборах Президента України, хоч
нічого й не свідчило про політичні амбіції артиста. Тоді В. Бобиренко прогнозував В.
Зеленському швидке падіння популярності. В. Бобиренко – колишній депутат
українського міста Суми, він керує невеликим центром досліджень. На його рахунку
цікаве досягнення – перший надрукований прогноз, що В. Зеленський стане
Президентом України. Незважаючи на те, що у В. Зеленського наразі величезний
вплив на політику України, В. Бобиренко прогнозує йому швидке падіння рейтингу
популярності. Він вважає, що на наступних виборах через п’ять років В. Зеленський
потерпить тяжкої поразки, а вже протягом двох-трьох років його рейтинг
популярності знизиться до однозначного числа.
Человек, который три года назад предсказал Зеленского на посту
президента. Какое будущее он прогнозирует Зеленскому? = [Людина, яка три роки
тому передбачила Зеленського на посаді Президента. Яке майбутнє він прогнозує
Зеленському?]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
02.08.
(https://rus.postimees.ee/6744133/chelovek-kotoryy-tri-goda-nazad-predskazalzelenskogo-na-postu-prezidenta)
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Стівен Бланк – незалежний консультант, пише, що нині триває підготовка до
саміту США – Україна. Щоб цей саміт удався, порядок денний повинен відображати
баланс інтересів та потреб обох сторін. На думку автора, у найближчому
майбутньому Україні потрібна пряма військова допомога США у формі продажу
зброї та прямих інвестицій поза тиском та заохоченням до проведення всебічних
реформ, не в останню чергу в енергетиці та оборонній галузі. Розвиток внутрішніх
можливостей України та мережа трубопроводів, що з’єднують її зі Східною Європою,
повністю збігаються з інтересами США та Європи у диверсифікації поставок та
протидії московському використанню енергії як зброї. Таким чином, вважає автор, у
відповідь на угоди зі зброєю, влада України може запропонувати американським
компаніям договори на дослідження нових родовищ та будівництво трубопроводів до
нових джерел вуглеводнів, які лежать поза російським контролем.
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Blank, Stephen. Preparing for the US-Ukraine Summit = [Підготовка до саміту
США – Україна] / S. Blank // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 13.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/preparing-for-the-us-ukrainesummit)
***
Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, щоб обговорити
зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном двостороннє співробітництво
та ситуацію в Україні, інформує читачів китайське видання. Представник Кремля
Дмитро Пєсков заявив журналістам, що під час одноденного робочого візиту лідери
обговорять питання України і перспективи роботи в форматі „Нормандської
четвірки”.
Putin to visit France for bilateral cooperation, Ukraine = [Путін відвідає
Францію для обговорення двостороннього співробітництва] // China Daily. –
Beijing,
2019.
–
13.08.
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/13/WS5d52d1b3a310cf3e355658c1.html)
***
Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер у
статті для Atlantic Council пише, що американська торгова палата буде рада вітати
президента США в Україні і вказує на 10 причин, чому президент США повинен
відвідати Україну. Перша причина, на його думку, що в Україні існують великі
можливості для американського бізнесу. Друга причина – у США є інтереси в
українському енергетичному секторі. Третя причина – розвіяти фальшиві „новини”
про Україну, у якої проблеми з іміджем. Четверта причина – це виборці українського
походження. А їх у США приблизно мільйон. П’ята причина – Будапештський
меморандум. Шоста причина – шанс добитися миру для України. І остання причина
для Дональда Трампа приїхати в Україну полягає в тому, що Барак Обама цього так і
не зробив.
Hunder, Andy. Ten Reasons Why Trump Should Visit Ukraine = [Десять
причин, чому Трамп повинен відвідати Україну] / A. Hunder // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 12.08. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/tenreasons-why-trump-should-visit-ukraine)
***
Прес-служба Міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомила, що в
Україну 18 серпня прилетить прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, у якого
запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Прем’єр
Ізраїлю візьме участь у жалобних заходах з нагоди масових розстрілів мирного
населення в урочищі Бабин Яр.
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Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину = [Нетаньяху вперше за 20
років
відвідає
Україну]
//
Minval.az.
–
Баку,
2019.
–
11.08.
(https://minval.az/news/123912062)
***
Президент США Дональд Трамп не виключив того, що його колега з України
Володимир Зеленський незабаром буде прийнятий у Білому домі. Відповідну заяву
американський лідер зробив під час бесіди з журналістами. За словами Д. Трампа, В.
Зеленський буде запрошений у Білий дім, де з нетерпінням чекають зустрічі з ним.
Американський лідер висловив упевненість тому, що Володимир Зеленський дійсно
має намір ужити заходів, які спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі, а
також домовитися з приводу цього з Росією.
Он – очень разумный парень: Трамп порассуждал о сделке между Зеленским
и Путиным = [Він – дуже розумний хлопець: Трамп поміркував про угоду між
Зеленським
і
Путіним]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
10.08.
(https://www.obzor.lt/news/n52069.html)
***
Наявність у президента невизнаної ПМР Вадима Красносельського
українського паспорта може ускладнити відносини Молдови з Україною, оскільки
Кишинів не надавав громадянства лідерам невизнаних республік Донбасу. Таку
думку висловив журналіст-міжнародник Юрій Мацарський, нагадавши, що В.
Красносельський частенько навідувався до Києва і навіть хотів відкрити там офіційне
представництво невизнаної республіки. Журналіст висловив здивування, що В.
Красносельський ще не так давно перебував у розшуку в Україні, але за загадкових
прич пропав зі списків незадовго до свого обрання президентом.
В Киеве заинтересовались украинским гражданством Красносельского = [У
Києві зацікавилися українським громадянством Красносельського] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 09.08. (http://www.vedomosti.md/news/v-kievezainteresovalis-ukrainskim-grazhdanstvom-krasnoselsk)
***
Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з лідером
Туреччини в Анкарі, що Україна високо цінує відносини зі своїм стратегічним
партнером Турецькою Республікою і вдячна їй і її президенту Реджепу Таїпу
Ердогану за незмінну позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної
цілісності України. Р. Ердоган підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної
анексії Криму і не зробить цього. Він також зазначив, що захист прав, інтересів і
збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на
батьківщині в Криму буде залишатися пріоритетом для його країни.
Зеленский – Эрдогану: „Совместными усилиями изменим ситуацию в
Крыму в свою пользу” = [Зеленський – Ердогану: „Спільними зусиллями змінимо
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ситуацію в Криму на свою користь”] // Minval.az. – Баку, 2019. – 08.08.
(https://minval.az/news/123911125)
***
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром
Італії Джузеппе Конте вирок нацгвардійцю В. Марківу, якого італійський суд засудив
до 24 років ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі глави держави, інформує
„Європейська правда”. В Офісі Президента зазначили, що під час телефонної розмови
обговорювався нещодавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію
Марківу за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на
Донбасі у 2014 р.
Зеленський обговорив з прем’єром Італії вирок нацгвардійцю Марківу //
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
08.08.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd
%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc
%d0%b0%d0%b4%d0%b0/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c
%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%94%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb/)
***
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць
Нормандської контактної групи провести переговори про загибель чотирьох
військовослужбовців Збройних сил України. Перемир’я тривало 17 днів, а інцидент
спрямований на підрив переговорного процесу в цілому, констатував В. Зеленський.
Zelensky calls on Macron, Merkel and Putin to urgently hold Normandy Four
meeting = [Зеленський закликає Макрона, Меркель і Путіна терміново провести
зустріч „Нормандської четвірки”] // China Daily. – Beijing, 2019. – 07.08.
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/07/WS5d4a66f1a310cf3e35564645.html)
***
Литовські дипломати прагнуть до того, щоб російські паспорти, видані в
спрощеному порядку жителям Східної України, не визнавалися в масштабі
Євросоюзу, а якщо цього добитися не вдасться, то будуть зроблені односторонні
заходи, повідомило МЗС країни. МЗС Литви відзначає, що прагнення не визнавати
такі паспорти не раз декларувалося в різних міжнародних форматах.
Литва добивается, чтобы российские паспорта жителей Восточной
Украины не признавались ЕС = [Литва домагається, щоб російські паспорти
жителів Східної України не визнавалися ЄС] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 06.08.
(https://www.obzor.lt/news/n51949.html)
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***
МЗС Естонії після декількох місяців роздумів над тим, як відреагувати на
ініціативу президента РФ Володимира Путіна щодо спрощення процедури отримання
російського громадянства для жителів Донецької і Луганської областей України,
нарешті визначився з відповіддю. У відомстві вирішили, що Естонія не визнаватиме
російські паспорти, видані жителям цих областей після 24 квітня 2019 р., якщо тільки
власник такого паспорта раніше вже не був громадянином Росії. Міністр закордонних
справ Урмас Рейнсалу, пояснюючи причини такого кроку, заявив, що ініціатива В.
Путіна щодо спрощення видачі паспортів суперечить Мінським угодам і спрямована
на те, щоб підірвати незалежність України. За його словами, рішення МЗС Естонії
висловлює принципове засудження таких спроб.
Эстония отказалась признавать выданные в Донбассе российские паспорта
= [Естонія відмовилася визнавати видані на Донбасі російські паспорти] // Обзор.
– Вильнюс, 2019. – 06.08. (https://www.obzor.lt/news/n51950.html)
***
Депутат від партії „Слуга народу” Богдан Яременко заявив, що головним
завданням української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи з приходом
до влади нових людей стане просування інтересів України, а не вигнання з організації
представників Російської Федерації. Так він відповів на питання, чи доцільно
тимчасово зупинити роботу делегації України в ПАРЄ через повернення туди росіян.
При цьому парламентарій висловив жаль, що євродепутати, у своїй більшості, не
стали на сторону України в цьому питанні.
Украинцы резко меняют тактику по России в ПАСЕ = [Українці різко
змінюють тактику по Росії в ПАРЄ] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 05.08.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/08/05/ukraincy-rezko-menyayut-taktiku-po-rossii-v-pase)
***
Президент України Володимир Зеленський назвав можливу дату зустрічі з
Дональдом Трампом, пише польська газета. „Зустріч з президентом США повинна
відбутися у Вашингтоні у вересні”, – сказав В. Зеленський. Поки що ніяких
подробиць у справі не розголошується.
Zełenski spotka się z Trumpem? Podano możliwy termin = [Чи зустрінеться
Зеленський з Трампом? Можлива дата визначена] // Wprost. – Posnan, 2019. –
03.08.
(https://www.wprost.pl/swiat/10239241/zelenski-spotka-sie-z-trumpem-podanomozliwy-termin.html)
***
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним
представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним
представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом. Глава
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держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та
зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на
Донбасі. Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США
поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес
розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.
Американські дипломати побували в Києві // Українське Слово. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 02.08. (https://ukrslovo.net/swa/95297.html)
***
Автор статті поспілкувався з послом України в США Валерієм Чалим, який
невдовзі завершує місію в американській столиці. У Вашингтоні мають позитивне
бачення подальшої взаємодії з новою владою в Україні. Нині триває підготовка до
зустрічі президентів В. Зеленського та Д. Трампа, де має вирішитися подальше
наповнення двосторонніх відносин. Водночас готується призначення нового посла
України в Сполучених Штатах. Про все це і розповів Валерій Чалий.
Довгопол, Ярослав. Посол України в США Валерій Чалий: „Не можна
втрачати темп у наших відносинах із Вашингтоном” / Я. Довгопол // Українське
Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.08. ( https://ukrslovo.net/swa/95300.html)
***
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Нью-Йорку з адвокатом Дональда
Трампа, колишнім главою Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Про це він повідомив на
своїй сторінці в Facebook. Вони обговорили ситуацію в Україні, перспективи
подальшої співпраці США та України. І, звичайно ж, зачепили тему важливості
розвитку місцевого самоврядування. В. Кличко і Р. Джуліані домовилися, що
наступна їхня зустріч відбудеться в Києві.
Кличко шукає підтримки у адвоката Трампа // Українське Слово. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 02.08. (https://ukrslovo.net/swa/95291.html)
***
У Баку відбулася зустріч посла України в Азербайджані Владислава
Каневського з міністром внутрішніх справ Вілаятом Ейвазовим. Під час зустрічі
сторони обговорили стан справ і практичні аспекти двосторонньої взаємодії у сфері
безпеки і боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. В. Ейвазов
підкреслив, що силами Міністерства внутрішніх справ Азербайджану
підтримуватиметься сприяння з недопущення провокацій на території Азербайджану
щодо суверенітету і територіальної цілісності України.
Эйвазов обещал пресекать провокации против Украины на территории
Азербайджана = [Ейвазов обіцяв припиняти провокації проти України на
території
Азербайджану]
//
Haqqin.az.
–
Баку,
2019.
–
02.08.
(https://minval.az/news/123909662)
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***
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм
білоруським колегою Олександром Лукашенком, щоб обговорити підготовку до II
Форуму регіонів України та Білорусі. Під час розмови В. Зеленський запросив О.
Лукашенка відвідати Україну з візитом. Лідери двох країн також відзначили
важливість подальшого розвитку українсько-білоруського співробітництва в таких
сферах, як аграрне виробництво, харчова промисловість, транспорт і транзит.
В. Зеленский и А. Лукашенко обсудили подготовку ко II Форуму регионов
Украины и Беларуси = [В. Зеленський і О. Лукашенко обговорили підготовку до II
Форуму регіонів України та Білорусі] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 01.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0801/c31519-9602288.html)
***
У день переговорів В. Зеленського зі спеціальним представником Держдепу з
питань України Куртом Волкером, впливова американська газета The Washington Post
опублікувала редакційний матеріал під заголовком „Україна має унікальний шанс усе
змінити”. Стаття вийшла програмна – поки багато експертів сперечалися про те, з чим
приїхали К. Волкер та інші члени делегації США до Києва, американське видання
опублікувало головні вимоги Вашингтона. При цьому The Washington Post досить
чітко дає зрозуміти, що тільки в разі виконання цих вимог США будуть підтримувати
нову українську владу.
США требуют от Украины отдать землю = [США вимагають від України
віддати
землю]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
01.08.
(https://www.obzor.lt/news/n51827.html)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
повідомила, що Кабмін України схвалив проект угоди про фінансування річної
програми співпраці у сфері ядерної безпеки між українським урядом і Єврокомісією.
Така угода передбачає виділення ЄС коштів на проект щодо безпечного поводження з
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. Бюджет проекту
становить 5,7 млн євро. Євросоюз є одним з найбільших донорів міжнародної
технічної допомоги для України.
Правительство Украины одобрило проект соглашения о финансировании
программы сотрудничества с ЕК = [Уряд України схвалив проект угоди про
фінансування програми співпраці з ЄК] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 14.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0815/c31519-9606131.html)
НАТО
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Колишній держсекретар США Кондоліза Райс вважає, що Україна не зможе
стати частиною НАТО в найближчому майбутньому. Як повідомляє УКРІНФОРМ з
посиланням на РІА Новини, прo це вона заявила в інтерв’ю виданню „Новий час”.
Однак К. Райс також зазначила, що Україна могла б наблизитися до Альянсу навіть
без формальної угоди. На її думку, цьому може посприяти комісія Україна – НАТО.
Кондолиза Райс оценила вероятность вступления Украины в НАТО =
[Кондоліза Райс оцінила ймовірність вступу України в НАТО] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 02.08. (https://armenpress.am/rus/news/983634/)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Громадяни Російської Федерації, які зазнали на батьківщині переслідувань з
політичних мотивів, можуть отримати український паспорт за спрощеною системою,
передає Korrespondent. Президент України Володимир Зеленський спростив надання
українського громадянства росіянам. Про це повідомляєься в указі Президента.
Ідеться про спрощення отримання українського громадянства іноземцями та особами
без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів щодо забезпечення
національної безпеки й оборони України, та громадянами Російської Федерації, які
зазнали переслідувань через політичні переконання.
Зеленский упростил для россиян получение украинского гражданства =
[Зеленський спростив для росіян отримання українського громадянства] // День за
днем. – Таллинн, 2019. – 13.08. (https://rus.postimees.ee/6752171/zelenskiy-uprostildlya-rossiyan-poluchenie-ukrainskogo-grazhdanstva)
***
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким спростив
процедуру надання українського громадянства окремим категоріям іноземців,
включаючи росіян. Документ дає преференції громадянам РФ, які у себе на
батьківщині зазнають переслідувань з політичних мотивів, а також усім іноземцям,
які брали участь у забезпеченні національної безпеки України на Донбасі. У разі
подання заявки на отримання українського паспорта ці особи звільняються від
необхідності надавати зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства. Реакції
офіційної Москви на указ В. Зеленського поки не послідувало.
Президент Украины упростил процедуру предоставления гражданства
отдельным категориям россиян = [Президент України спростив процедуру
надання громадянства окремим категоріям росіян] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 13.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0814/c31519-9605768.html)
***
Україна висловила протест у зв’язку з приїздом президента Росії Володимира
Путіна в анексований Крим і Севастополь. У заяві МЗС України повідомляється, що
ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідування
російськими посадовими особами Криму, названого в заяві тимчасово окупованим
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регіоном України, є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності
України, а спроба російської сторони і мас-медіа інтерпретувати такі „візити” як
„звичайні” внутрішньодержавні поїздки російських чиновників є нікчемними.
Путин приехал на байк-шоу „Хирурга” в Крым. Украина выразила протест
= [Путін приїхав на байк-шоу „Хірурга” до Криму. Україна висловила протест] //
Эхо
Кавказа.
–
Вашингтон,
2019.
–
11.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30103993.html)
***
Уже майже чотири роки повітряний простір сусідньої держави для наших
літаків закрито. Але 7 серпня боїнг S7, що здійснював рейс з італійського Барі в
Москву, цілих 26 хв летів над українською землею. На шляху боїнгу виник сильний
грозовий фронт. Щоб не наражати на небезпеку сотні пасажирів і екіпаж, командир
повітряного судна запросив Львівський районний диспетчерський центр про дозвіл
увійти в повітряний простір України – і такий дозвіл йому дали. „Ми діяли в рамках
міжнародних стандартів, рекомендованої практики ІКАО, рішення Ради з безпеки
польотів Державної авіаційної служби України заради безпеки повітряного руху, щоб
уникнути аварійної ситуації під час польоту”, – прокоментував ситуацію тимчасово
виконуючий обов’язки директора Державного підприємства з обслуговування
повітряного руху України Олександр Доценко.
Ради безопасности: почему Украина пропустила российский самолет на
свою территорию = [Заради безпеки: чому Україна пропустила російський літак
на
свою
територію]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
10.08.
(https://www.obzor.lt/news/n52072.html)
***
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор похвалив
Президента Володимира Зеленського за сміливість після того, як він зателефонував
лідерам Росії та Франції. На думку дипломата, український уряд наполегливо шукає
шляхи для того, щоб завершити конфлікт на Сході України.
Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить
Путину = [Американський дипломат похвалив Зеленського за сміливість
зателефонувати
Путіну]
//
Обзор.
–
09.08.2019.
(https://www.obzor.lt/news/n52056.html)
***
Президент України Володимир Зеленський телефоном зв’язався з президентом
Росії Володимиром Путіним. Це реакція на обстріли, здійснені сепаратистами на
Донбасі, у яких загинули чотири солдати з української сторони. Після розмови
Володимир Зеленський з’явився на брифінгу і передав ЗМІ подробиці своєї розмови з
Путіним.

18

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

Taflinski, Radoslaw. „Pilna” rozmowa Zełenskiego z Putinem. „Poprosiłem, by
przestano zabijać naszych ludzi” = [„Нагальна” розмова Зеленського з Путіним. „Я
попросив припинити вбивати наших людей”] / R. Taflinski // Wprost. – Posnan,
2019. – 08.08. (https://www.wprost.pl/polityka/10240059/pilna-rozmowa-zelenskiego-zputinem-poprosilem-by-przestano-zabijac-naszych-ludzi.html)
***
Новий лідер України заявив, що закликав президента Росії Володимира Путіна
допомогти зупинити бої на Сході України. Президент України Володимир Зеленський
заявив, що він попросив російського лідера „вплинути на іншу сторону, щоб вони
перестали вбивати наш народ”. Телефонна розмова відбулася через день після
вбивства
проросійськими
повстанцями
чотирьох
українських
солдатів.
Сепаратистські бойовики заявили, що вели вогонь у відповідь після українського
обстрілу школи. Кремль заявив, що українські війська повинні припинити обстріли
житлових районів, оскільки це призводить до цивільних жертв.
Ukrainian leader urges Russia’s Putin to help end fighting = [Український лідер
закликав Путіна допомогти припинити обстріли] // The Associated Press. – New
York, 2019. – 07.08. (https://www.apnews.com/0ebd413081f047738335a4401f38981a)
***
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм
російським колегою Володимиром Путіним через загибель чотирьох українських
військовослужбовців на Донбасі. Президенти України і РФ також домовилися про
можливу зустріч лідерів країн-учасниць „Нормандської четвірки”. Робочі групи
готують документи для підписання на вищому рівні.
В. Зеленский и В. Путин провели телефонный разговор из-за гибели
украинских военных в Донбассе = [В. Зеленський і В. Путін провели телефонну
розмову через загибель українських військових на Донбасі] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 07.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0808/c31519-9604240.html)
***
Автор публікації в американському виданні пише, що західні санкції стали
довгостроковим тягарем на шиї російської економіки, зменшуючи популярність В.
Путіна серед росіян і підштовхуючи Кремль до пошуків завершення війни проти
України. Новий український лідер зосереджений на внутрішніх змінах і не бажає
стати ворожим до В. Путіна в регіоні, де російський автократ викликав багато
критики, але лишається без жодного конкурента. Але суперництво вже очевидне,
пише New York Times. Обидві сторони готові до переговорів. Мов два боксери на
рингу, В. Путін і В. Зеленський от уже два місяці кружляють один навколо одного,
завдаючи обережні невеликі удари. В. Путін влаштував кілька дрібних криз, щоб
випробувати нового українського Президента. Але якщо П. Порошенко був
обмежений українськими націоналістичними настроями в парламенті, В. Зеленський
користується можливістю говорити
з російськомовними шахтарями і
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металургійниками на Сході України, а також з росіянами, які втомилися від Путіна в
Росії. Один із західних дипломатів сказав виданню на умовах анонімності, що В.
Зеленський – це новачок, який грає у гру з високими ставками проти проникливого і
досвідченого опонента. І поки що йому це непогано вдається, вважає автор видання.
Kramer, Andrew. In Ukraine, a Rival to Putin Rises = [Українське суперництво
проти Москви посилюється] / A. Kramer // The New York Times. – New York, 2019. –
04.08.
(https://www.nytimes.com/2019/08/04/world/europe/ukraine-president-putinrussia.html?searchResultPosition=4)
***
З наближенням президентських виборів, які у США пройдуть у 2020 р.,
дослідники, намагаючись передбачити методи, якими Росія може спробувати
втрутитися в процес і цього разу. А для того, щоб побачити повну картинку
можливого російського втручання у 2020 р., необхідно розглянути гібридну війну, яку
Кремль веде проти України, – пише на сторінках Foreign Policy Сем Сокол, автор
книги „Гібридна війна Путіна і євреї: антисемітизм, пропаганда і переселення
українських євреїв”. Він нагадує, що після того, як Революція Гідності у 2014 р.
повалила режим проросійського президента, Росія відреагувала цілим комплексом
заходів. Вона розв’язала військову агресію проти України й розгорнула кампанію
дезінформації, щоб підірвати легітимність нового уряду в Києві. Росія вже показала,
що готова розширити соціальний розкол у США через расу й ідентичність. А останні
спалахи антисемітизму можуть дати пропагандистам В. Путіна ще один соціальний
конфлікт, який вони використають у дезінформації. Зрештою, в Україні вони це вже
зробили, зауважує автор.
Sokol, Sam. Russian Disinformation Distorted Reality in Ukraine. Americans
Should Take Note = [Російська дезінформація викривила реальність в Україні.
Американці повинні взяти до відома] / S. Sokol // Foreign Policy. – Washington, 2019.
– 02.08. (https://foreignpolicy.com/2019/08/02/russian-disinformation-distorted-realityin-ukraine-americans-should-take-note-putin-mueller-elections-antisemitism/)
***
Москва сподівається відновити повітряні зв’язки після переговорів з Києвом,
що може свідчити про зрушення ставлення Росії до України, вважають експерти. О.
Нерадко, начальник управління повітряного руху Росії „Росавіація”, заявив, що він
може підтвердити готовність до повномасштабних переговорів з адміністрацією
авіації України з усіх питань, що стосуються повітряних зв’язків та інших пов’язаних
з цим питань.
Qi, Ren. Moscow ready to talk with Kiev on air links = [Москва готова
поговорити з Києвом про повітряні зв’язки] / R. Qi // China Daily. – Beijing, 2019. –
01.08. (http://www.chinadaily.com.cn/a/201907/31/WS5d40ee6da310d83056401ed9.html)
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Прес-служба українського держконцерну „Укроборонпром” виграла тендер на
поставку в Перу партії військово-транспортних літаків. Крім українського
повітряного судна, на перемогу в аукціоні також претендували C-27 Spartan /США –
Італія/ і C-295 /Airbus/. Генеральний директор „Укроборонпрому” Павло Букін
зазначив, що Ан-178 обійшов конкурентів за такими параметрами, як експлуатаційні
характеристики, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу, соціальні
і виробничі преференції. За його словами, Перу може стати першим експортним
полігоном для нового українського літака, створеного держпідприємством „Антонов”.
П. Букін додав, що Ан-178 замінить у Перу Ан-32Б, також вироблений „Антоновим”.
Украина поставит в Перу партию Ан-178 = [Україна поставить в Перу
партію Ан-178] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 14.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0815/c31519-9606130.html)
***
Глава правління „Укрзалізниці” Євген Кравцов заявив, що у 2020 р. оператор
залізниць України держкомпанія „Укрзалізниця” має намір придбати в американської
корпорації General Electric /GE/ нову партію локомотивів загальною чисельністю від
20 до 40 штук. За його словами, у лютому 2018 р. „Укрзалізниця” і GE уклали 15річну рамкову угоду про оновлення і модернізацію тягового парку „Укрзалізниці”.
Згідно з підписаною угодою сукупним обсягом близько 1 млрд дол., GE
зобов’язується до 2034 р. поставити „Укрзалізниці” близько 225 нових локомотивів і
модернізувати ще 75 із нинішнього парку компанії.
В 2020 году Украина хочет купить у GE 20-40 локомотивов = [У 2020 році
Україна хоче купити у GE 20-40 локомотивів] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019.
– 13.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0814/c31519-9605770.html)
***
Україна і Туреччина створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї
та аерокосмічних технологій. Про це повідомили в Раді національної безпеки і
оборони (РНБО) України. Відзначається, що головною метою підприємства є
об’єднання зусиль для серійного виробництва сучасного озброєння. За даними РНБО,
одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного
літального апарату нового покоління, який зможе розвивати значну швидкість і
наносити удари широким спектром високоточного озброєння.
Украина и Турция будут совместно разрабатывать БПЛА = [Україна і
Туреччина будуть спільно розробляти БПЛА] // Новое время. – Ереван, 2019. –
10.08.
(https://www.novoye-vremya.com/posts/ukraina-i-turtsiya-budut-sovmestnorazrabatyvat-bplabr-nbsp-2019-08-10-205853)
***
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Українська держкомпанія „Укрспецекспорт”, що входить до складу
„Укроборонпрому”, і турецька компанія Baykar Defence створили спільне
підприємство, яке займеться розробкою високоточної зброї та аерокосмічних
технологій. Як пояснили в Раді нацбезпеки і оборони України, головним завданням
нового підприємства стане об’єднання потужностей оборонних комплексів двох країн
для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.
Зокрема, одним із перших проектів повинен стати безпілотний літальний апарат
нового покоління. У відомстві підкреслили, що турецькі й українські оборонні
підприємства вже не перший рік співпрацюють у сфері систем зв’язку, створення
ударних безпілотників і авіаційного високоточного озброєння.
Украина и Турция вместе создадут мощное высокоточное оружие =
[Україна і Туреччина разом створять потужну високоточну зброю] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 10.08. (https://bb.lv/statja/tehno/2019/08/10/ukraina-iturciya-vmeste-sozdadut-moshchnoe-vysokotochnoe-oruzhie)
***
Компанія Huawei Ukraine виграла тендер на модернізацію мережі 2G і
будівництво мережі 4G в метрополітені Києва. Це наймасштабніший проект із
розвитку систем зв’язку в метро, який коли-небудь реалізовувала компанія Huawei в
регіоні Центральної і Східної Європи і Скандинавії. Директор з розвитку бізнесу
Huawei Ukraine Олександр Сербін висловив упевненість, що компанія успішно
впорається з київським проектом завдяки наявності багатого досвіду. Тендер на
модернізацію мережі 2G і будівництво мережі 4G в київському метро проводили
українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell. Вартість проекту не
називається, проте, за оцінками місцевих ЗМІ, вона може становити 10 млн дол.
Huawei Ukraine выиграла тендер на строительство сети 4G в киевском
метро = [Huawei Ukraine виграла тендер на будівництво мережі 4G в київському
метро]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
02.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0803/c31519-9603054.html)
ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
У пункті пропуску “Краківець” прикордонники виявили двох тернополянок
1983 та 1963 р. н. з дитиною, повідомляє ДПС. Жінки їхали до Польщі автівкою. Під
час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально
завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон, тому прикордонники
відмовили в пропуску дитини. Одна з жінок з таким рішенням не погодилась і
спробувала підкупити правоохоронця, запропонувавши 50 євро неправомірної
винагороди.
Тернополянка намагалася дати хабар прикордоннику, щоб вивезти дитину
за
кордон
//
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
06.08.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb
%d1%8c%d0%bd%d0%b5/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0
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/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd
%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bf/)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
На кафедрі слов’янських мов та літератур Іллінойського університету в
Урбана-Шампейн було заснувано Вічний фонд ім. Дмитра Штогрина. Головною
метою фонду є проведення наукових конференцій, симпозіумів, лекцій та інших
академічних заходів на українознавчу тематику. Започаткуванням цього фонду
донька Дмитра Штогрина д-р Людослава Штогрин вшанувала науково-творчу
спадщину свого батька, чию роль у розвитку українських студій та славістичного
бібліотекарства у Північній Америці важко переоцінити.
Івашків, Роман. Засновано Вічний фонд ім. Дмитра Штогрина / Р. Івашків
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
09.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%97%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%
d0%be-%d0%92%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%96%d0%bc%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%a8%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80/)
***
Уже понад три місяці „Рідна школа”, єдина школа у Південній Каліфорнії,
бореться за існування. У травні цього року парафія греко-католицької церкви Різдва
Пресвятої Богородиці та її отець Ігор Кошик прийняли рішення виселити школу з
парафіяльного приміщення, яке вона займала понад 30 років. Відтоді розпочалося
справжнє протистояння за майбутнє українських дітей. З роками школа стала
основою для танцювальних українських колективів, незмінним учасником усіх
українських свят у громаді Лос-Анджелеса, які відбувалися у стінах Українського
культурного осередку. Понад тисяча дітей є випускниками цього освітнього закладу.
Школа розширювалася і потребувала постійного поселення. Власне, з цією метою
українська громада, парафіяни греко-католицької церкви під керівництвом видатного
архітектора і мецената Тараса Козбура спеціально для школи спроектували і
збудували приміщення, які школа з радістю та з великою вдячністю використовувала
у своїх цілях до травня поточноого року. Однак із приходом отця Ігоря Кошика з
грудня 2014 р. все змінилося. З того часу все робилося для знищення школи.
Уроки просто неба: українська школа в Південній Каліфорнії опинилася на
вулиці // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23282/)
***
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Українка Ольга Онишко проводить у передмісті Вашингтона особливий курс –
допомагає американським родинам зняти документальні фільми про історію їхньої
сім’ї. Чимало з відвідувачів курсу кажуть, що у такий спосіб вони загоюють душевні
рани та закарбовують історію своєї родини. Українка створила декілька
документальних фільмів і вважає, що розповісти про близьку до серця подію через
кіно – це своєрідна терапія. Кожен із учасників проекту вибрав родинну історію, про
яку мало хто розмовляв удома.
Діаспорянка пропонує особливий курс із документалістики // Міст. – New
York, 2019. – 07.08. (http://meest-online.com/culture/cinema/diasporyanka-proponujeosoblyvyj-kurs-iz-dokumentalistyky/)
***
В італійському Больцано в кінці липня відкрилася персональна виставка
української художниці Галини Кулаги, яка живе в Італії. Художниця народилася у
Києві. Працює в техніці петриківського розпису. Пише картини, розмальовує
горнятка, дощечки, тарелі тощо. Галина Кулага бере участь у виставках та ярмарках
на території Італії та інших європейських країнах.
Кулага, Галина. У Больцано триває виставка української мисткині із
петриківського розпису / Г. Кулага // Українська газета. – Roma, 2019. – 02.08.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd
%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc
%d0%b0%d0%b4%d0%b0/%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%94%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba/)
***
Колекція Музею української діаспори поповнилася унікальною книгою
„Український дім у Като 1955–1997”, яку цього року урочисто презентували у
Франції. Діти українських емігрантів, які в часи Другої світової війни осіли на півночі
Франції в містечку Като, поділилися своїми спогадами про батьків і сімейними фото,
що розкривають їх саме як українців, а не поляків чи росіян, як зазначалося в їхніх
паспортах у середині минулого століття.
Колекція Музею української діаспори поповнилася унікальною книгою //
Міст. – New York, 2019. – 01.08. (http://meest-online.com/culture/kolektsiya-muzeyuukrajinskoji-diaspory-popovnylasya-unikalnoyu-knyhoyu/)
***
Організація оборони чотирьох свобод України (ООЧСУ), яка діє у Нью-Йорку,
надала доброчинну допомогу дітям військових, котрі загинули в російсько24
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українській війні. „Цією акцією ми хотіли продемонструвати підтримку Україні в ці
важкі для неї часи. Особливо дітям, котрі в ході російсько-української війни втратили
своїх батьків і потребують нашої уваги та підтримки”, – зазначили в діаспорі.
Благодійна акція стала можливою завдяки зусиллям української громади Нью-Йорка
та Нью-Джерсі, активістів в Україні (у містах Сквира, Малин та Житомир), а також
Міністерства оборони України.
У Нью-Йорку надали допомогу дітям героїв // Міст. – New York, 2019. –
01.08.
(http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/u-nyu-jorku-nadaly-dopomohudityam-herojiv/)
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
У першій половині 2019 р. обсяг операцій з електронними грошима в Україні
виріс на більш ніж 60 % проти аналогічного періоду минулого року і становив 4,9
млрд грн /195,3 млн дол/. За даними Національного банку України, у січні–червні
поточного року обсяг випущених електронних грошей збільшився більш ніж удвічі
порівняно з першою половиною 2018 р. – до 85,4 млн грн /3,4 млн дол/.
В первом полугодии этого года объем операций с электронными деньгами в
Украине вырос на более чем 60 % = [У першому півріччі цього року обсяг операцій з
електронними грошима в Україні виріс на понад 60%] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 12.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0813/c31519-9605440.html)
***
Старший радник із зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов повідомив, що
Європейський банк реконструкції та розвитку приступає до реалізації нової Програми
фінансування громадського транспорту в Україні обсягом 250 млн євро. Першим
проектом в рамках зазначеної програми стане виділення місту Полтава кредиту на
суму 10 млн євро для покупки до 40 нових енергоефективних та екологічних
тролейбусів і модернізації тягових підстанцій.
ЕБРР направит 250 млн евро на улучшение общественного транспорта в
Украине = [ЄБРР направить 250 млн євро на поліпшення громадського
транспорту в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 01.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0731/c31519-9602144.html)
***
Європейський банк реконструкції та розвитку /ЄБРР/ витратив 120 млн євро на
покупку 20 % 5-річних євробондів, випущених найбільшою українською
енергетичною держкомпанією „Нафтогаз України” на загальну суму 600 млн євро. У
прес-службі ЄБРР відзначили, що зазначена угода допоможе зміцнити енергетичну
безпеку України, оскільки отримані від ЄБРР кошти „Нафтогаз” направить на
закупівлю газу для успішного проходження опалювального сезону 2019–2020 рр.
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ЕБРР потратил 120 млн евро на покупку евробондов „Нафтогаза Украины”
= [ЄБРР витратив 120 млн євро на покупку євробондів „Нафтогазу України”] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
01.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0801/c31519-9602285.html)
ЕКОНОМІКА
Оскільки економічне зростання падає по всій Європі, Україна може почати
підйом. Дані на цьому тижні показали підйом економіки в Україні в минулому
кварталі, навіть незважаючи на те, що на більшій частині континенту позначилася
напруженість у торгівлі між США і Китаєм і глобальне уповільнення економічного
зростання. Темпи – 4,6 % – були несподівано швидкими. Всесвітній банк попередив,
що якщо б зростання не перевищило темпи останніх років, треба було б півстоліття,
щоб підняти дохід до рівня сусідньої Польщі, яка процвітала з моменту вступу в
Європейський Союз.
Krasnolutska, Daryna. As Europe Struggles, Ukraine’s Economy Heads for an
Upswing = [Поки Європа бореться, економіка України рухається до підйому] / D.
Krasnolutska
//
Bloomberg.
–
New-York,
2019.
–
15.08.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-15/as-europe-struggles-ukraine-seconomy-heads-for-an-upswing)
***
У 2018 р. головний виробник зброї України держконцерн „Укроборонпром”
отримав 37,6 млрд грн /1,5 млрд дол./ чистого доходу, що на 32 % більше
аналогічного показника 2017 р. У 2018 р. чистий дохід від виробництва високоточної
зброї та боєприпасів досяг 5,8 млрд грн /226,8 млн дол./ тоді, як роком раніше він
становив 2,7 млрд грн /105,6 млн дол/.
В 2018 году главный производитель оружия Украины увеличил чистый
доход почти на треть = [У 2018 році головний виробник зброї України збільшив
чистий дохід майже на третину] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 06.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0807/c31519-9603902.html)
***
Радник Президента України Михайло Федоров на зустрічі з представниками
Американської торгової палати заявив, що Україна сподівається залучити бізнесменів
із США до розвитку своєї цифрової економіки. М. Федоров зазначив, що розвиток
цифрової економіки має стати головним пріоритетом для України. За його словами,
країна зобов’язана здійснити цифрову трансформацію наявних галузей економіки і
створити сприятливі умови для появи нових, інакше вона ризикує назавжди відстати
від провідних держав світу. Він закликав членів Американської торгової палати
реалізувати спільні з Україною проекти у сфері широкосмугового Інтернету,
електронної ідентифікації та ін.
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Украина надеется привлечь американский бизнес к развитию своей
цифровой экономики = [Україна сподівається залучити американський бізнес до
розвитку своєї цифрової економіки] // Жэньминь жибао. – Пекин,.201. – 01.0.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0731/c31519-9602143.html)
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У містечку Виноградів у мальовничому районі Закарпаття розташована єдина в
Україні буйволяча ферма „Карпатський буйвол”. Тут не тільки займаються
розведенням українських буйволів, а й виробляють з буйволиного молока
різноманітні продукти, у т. ч. рідкісні сорти сиру.
Единственная в Украине буйволиная ферма „Карпатский буйвол”
восстанавливает популяцию редких копытных = [Єдина в Україні буйволяча
ферма „Карпатський буйвол” відновлює популяцію рідкісних копитних] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
09.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0809/c31519-9604760.html)
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що на зустрічі з канцлером
Німеччини Ангелою Меркель вони прийшли до єдиної думки про те, що під час
прокладки газопроводу „Північний потік-2” слід поважати інтереси України. Г.
Науседа сказав, що на зустрічі висловив „досить скептичне ставлення” до цього
проекту, після реалізації якого дном Балтійського моря Німеччині доведеться
поставляти російський газ в обхід України, країн Балтії та Польщі.
Президент Литвы: „Северный поток-2” должен учитывать интересы
Украины = [Президент Литви: „Північний потік-2” повинен враховувати
інтереси України] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 14.08.
(https://rus.postimees.ee/6753449/prezident-litvy-severnyy-potok-2-dolzhen-uchityvatinteresy-ukrainy)
***
У липні виповнилося 15 років ялтинським домовленостям президентів України
та Російської Федерації (РФ) щодо корупційної схеми постачання в Україну
„дешевого газу”, відомої як „Росукренерго”, через яку вплив Кремля на внутрішню та
зовнішню політику України став тотальним. Актуальним залишається питання, у який
спосіб Росія буде намагатися робити „римейки”, щоб поновити свій вплив. Про це
розповів Михайло Гончар, провідний український експерт в енергетичній сфері.
Самохвалова, Лана. Михайло Гончар: „Якщо спокуса відновлення прямої
співпраці з РФ візьме гору, взимку на нас чекає катастрофа” / Л. Самохвалова //
Міст. – New York, 2019. – 07.08. (http://meest-online.com/interview/myhajlo-honcharyakscho-spokusa-vidnovlennya-pryamoji-spivpratsi-z-rf-vizme-horu-vzymku-na-naschekaje-katastrofa/)
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***
З 1 січня 2020 р. Трансбалканський газопровід – Україна, Молдова, Румунія,
Болгарія, Туреччина – припиняє свою роботу у зв’язку з тим, що Туреччина закриває
всі потреби в російському газі через газопровід „Турецький потік”. Експерт Фонду
національної енергетичної безпеки Росії І. Юшков припускає, що поставки палива у
2020 р. через Україну в Молдову, Румунію і Болгарію продовжаться. „Київ може піти
на припинення транзиту газу, але він точно не зможе домовитися з контрагентами,
яким потрібно російську сировину, про постачання у зворотному напрямку”, – вважає
І. Юшков.
Трансбалканский газопровод Украина-Молдова-Румыния-Болгария-Турция
прекращает работу 1 января = [Трансбалканський газопровід Україна-МолдоваРумунія-Болгарія-Туреччина припиняє працювати 1 січня] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 06.08. (http://www.vedomosti.md/news/transbalkanskijgazoprovod-ukraina-moldova-rumyniya-bolgariy)
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Україна і США запустили у Вашингтоні спільний проект, спрямований на
розвиток освіти і досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.
Відкриваючи конференцію з нагоди початку проекту, посол України в США Валерій
Чалий заявив, що Україна має великий потенціал і висококваліфікованих фахівців у
ядерній сфері, які готові застосовувати свої вміння для реалізації спільних з
американськими партнерами проектів. Він також подякував Міністерству енергетики
та профільним відомствам США за надання підтримки ідеї поглиблення партнерства
двох країн у сфері ядерної енергетики.
Украина и США запустили совместный проект в области ядерной науки и
инженерии = [Україна і США запустили спільний проект в галузі ядерної науки
та
інженерії]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
09.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0810/c31519-9604938.html)
***
Слова „Чорнобиль” і „колапс” в одному і тому самому реченні дають про себе
знати. Історія найстрашнішої ядерної аварії в історії ще не закінчена, але немає
підстав для паніки у зв’язку з тим, що Україна демонтує старий саркофаг, що
покриває підірваний реактор на Чорнобильській АЕС.
Bershidsky, Leonid. Don’t Worry, Ukraine Has Chernobyl Under Control = [Не
турбуйтеся, Україна контролює Чорнобиль] / Bershidsky L. // Bloomberg. – NewYork, 2019. – 08.08. (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-08/ukrainehas-chernobyl-under-control)
ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
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Після трьох років роботи із зерном та водою із зони відчуження навколо
Чорнобильської АЕС було виготовлено горілку. Учені з вигонки з України та
Великобританії сподіваються, що це перший крок до перерозвитку економіки в цих
сферах. Три роки тому група вчених з Портсмутського університету та їхні українські
колеги взялися за виробництво дистиляту. Для цього в районі навколо електростанції,
де в 1986 р. вибухнув реактор, на фермі висівали жито. Професор Джим Сміт із
Великобританії підкреслив, що хоча нові інвестиції та ведення сільського
господарства в зоні відчуження все ще заборонені, там живуть тисячі людей. Учені
створили компанію „Чорнобильська спиртова компанія”, яка повинна займатися
виробництвом горілки „Атомік” у більш широкому масштабі. На підприємство
будуть залучені мешканці зони, які отримають 75 % прибутку від продажу за місяць.
Pierwszy produkt spożywczy z Czarnobyla po katastrofie. „To najważniejsza
butelka alkoholu na świecie” = [Перший продукт харчування з Чорнобиля після
катастрофи. „Це найважливіша пляшка алкоголю в світі”] // Wprost. – Posnan,
2019. – 11.08. (https://www.wprost.pl/gospodarka/10240754/pierwszy-produkt-spozywczyz-czarnobyla-po-katastrofie-to-najwazniejsza-butelka-alkoholu-na-swiecie.html)
***
Група вчених з Університету Портсмута в Англії працювали протягом кількох
років, щоб випустити першу пляшку горілки Atomik – перший продукт з
інгредієнтами із зони відчуження. Головна причина, чому вони вирішили реалізувати
незвичайний напій, – підняття економіки України після аварії, що сталася в 1986 р.
Дослідники вирішили вивести на ринок саме горілку, тому що продукт проходить усі
стадії очищення і не є радіоактивним. Таким чином, команда сподівається, що кошти
від продажу горілки допоможуть жителями зони відчуження налагодити свою
економічну обстановку. На сьогодні випущена тільки одна пляшка, але до кінця року
вчені сподіваються реалізувати ще мінімум 500, продаючи її туристам, кількість яких
у Чорнобилі стрімко збільшується.
Ученые создали водку с ингредиентами из Чернобыля = [Вчені створили
горілку з інгредієнтами з Чорнобиля] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 10.08.
(https://www.obzor.lt/news/n52073.html)
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64,
які є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів Збройних сил України.
У процесі модернізації на Т-64 зразка 2017 р. встановлюють удосконалений
прицільний комплекс навідника з тепловізором, новий динамічний захист, систему
супутникової навігації і цифрову радіостанцію „Либідь К-2РБ”. Усе це обладнання
дає змогу значно розширити бойові можливості танка.
В Украине наладили серийную модернизацию основных боевых машин
бронетанковых войск = [В Україні налагодили серійну модернізацію основних

29

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

бойових машин бронетанкових військ] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 12.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0813/c31519-9605442.html)
***
З 5 до 8 серпня українські військові проведуть інспекцію в Білорусі. Інспекція
пройде відповідно до положень угоди між урядом Республіки Білорусь та Кабінетом
Міністрів України про додаткові заходи довіри і безпеки. Метою інспекції є
підтвердження відсутності в зазначеному для інспекції районі військової діяльності,
що підлягає попереднім повідомленням відповідно до положень двосторонньої угоди.
Мозгов, Евгений. Украинские военные проведут инспекцию в Беларуси 5-8
августа = [Українські військові проведуть інспекцію в Білорусі 5-8 серпня] / Е.
Мозгов
//
Беларусь
сегодня.
–
Минск,
2019.
–
02.08.
(https://www.sb.by/articles/ukrainskie-voennye-provedut-inspektsiyu-v-belarusi-5-8avgusta-.html)
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Екс-президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро
розслідувань у Києві. Його викликали у справі про можливе ухилення від сплати
податків під час придбанні телеканалу „Прямий”. Порошенка супроводжували
охоронці і юристи. Спілкуватися з журналістами він не став, повідомляє DW.com.
Тим часом до будівлі прийшли його прихильники – депутати очолюваної П.
Порошенком партії „Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар, Артур Герасимов і
Микола Величкович, передає український канал „Громадське”.
Порошенко допрашивают по делу об уклонении от уплаты налогов =
[Порошенка допитують у справі про ухилення від сплати податків] // День за
днем. – Таллинн, 2019. – 13.08. (https://rus.postimees.ee/6751323/poroshenkodoprashivayut-po-delu-ob-uklonenii-ot-uplaty-nalogov)
***
Державне бюро розслідувань повідомляє, що розслідує можливі факти
організації незаконного переправлення через український державний кордон
колишнього Президента України. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ДБР у
Facebook, оприлюдненому на початку серпня. Досудове розслідування проводять за
статтями „службове підроблення”, „незаконне переправлення осіб через державний
кордон України”, „використання завідомо підробленого документа”. Імені
колишнього Президента у повідомленні не вказано, проте Радіо Свобода стало
відомо, що йдеться про П. Порошенка. Справа стосується його відпочинку на
Мальдівах у січні 2018 р., про який писали журналісти програми „Схеми” (спільного
проекту Радіо Свобода та каналу „UA:Перший”) у своєму розслідуванні „Mr. Petro
Incognito. Таємна відпустка Президента Порошенка”.
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ДБР розслідує „незаконний перетин кордону” екс-президентом Порошенком
//
Час
і
Події.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23275/)
***
Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву, ексзаступника голови Адміністрації Президента України Олексія Філатова та
співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценка викликають до Генеральної
прокуратури України на допит у справі про можливе розкрадання 150 млн грн,
повідомив очільник ГПУ Юрій Луценко у відеокоментарі. У березні Ю. Луценко
повідомив, що Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив
розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, „у причетності до злочинної
організації Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти
держави Україна”. Він зазначив, що про підозру повідомили 98 особам, зокрема
високопосадовцям, не уточнивши їхні імена.
Луценко розповів, чому Гонтареву та екс-голову Адміністрації Президента
викликають на допит // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23274/)
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В Україні триває реформа системи охорони здоров’я‚ яка має за мету
забезпечити всім громадянам України рівний доступ до високоякісних медичних
послуг та перебудувати систему охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт.
Реформа передбачає впровадження державного гарантованого пакета медичної
допомоги. Бюджет розподілятимуть за медичними послугами, необхідними
пацієнтам, на рівних для всіх громадян умовах. Вартість необхідних послуг буде
повністю оплачена Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Послуги
екстреної, первинної, амбулаторної, шпитальної допомоги будуть фінансовані
державою в межах програми медичних гарантій. Самостійно людям доведеться
платити за стоматологію, звернення до лікаря без направлення, естетичну медицину.
Реформа системи охорони здоров’я // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
09.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a0%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8f/)
ІСТОРІЯ
На початку серпня 1907 р. померла відома українська письменниця Марко
Вовчок. Дослідник Олександр Рудяченко до цієї дати оприлюднив в „Укрінформі”
розповідь про письменницю й перекладачку Марію Вілінську, відому під
псевдонімом Марко Вовчок. Збірка перших україномовних творів Марка Вовчка,
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написаних у Немирові та надрукованих під назвою „Народні оповідання“ (СанктПетербург, 1857), відразу стала надзвичайно популярною серед української
інтелігенції. До цього часу немає однозначності щодо справжнього авторства
україномовних творів Марка Вовчка. Зокрема, окрім Пантелеймона Куліша, який у
1857 р. був редактором та видавцем збірки „Народні оповідання”, ніхто з українських
літературознавців не мав нагоди побачити оригінальні автографи „Народних
оповідань” і до цього дня ці автографи не знайдено.
Кохання і страждання Марка Вовчка // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
09.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%be%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%96%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0%d0%92%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%ba%d0%b0/)
***
У Буську Львівської області на території Малого городища археологи
розкопали фрагмент однієї з перших християнських церков. Розкопки проводили
чотири роки і на двометровій глибині натрапили на керамічне мощення підлоги
руського храму. Імовірно, йдеться про церкву Богоявлення, про яку згадував
втрачений Буський літопис. Її спорудження у ХІІ ст. пов’язують із правлінням
першого Буського князя Давида Ігоровича.
Розкопали одну з найстаріших церков України // Міст. – New York, 2019. –
07.08.
(http://meest-online.com/culture/spirituality/rozkopaly-odnu-z-najstarishyhtserkov-ukrajiny/)
***
У Чернігові на території історичної частини міста – Валу, де тривають роботи з
реконструкції, археологи виявили фортифікаційні споруди XVIII ст. Про це
повідомив Сергій Черняков, учений секретар Національного архітектурноісторичного заповідника „Чернігів стародавній”. „Такі конструкції у Чернігові
досліджують уперше. Та й узагалі для археологів України це рідкість”, –
прокоментував він ці знахідки. У заповіднику уточнили, що під час робіт із
капітального ремонту „нижньої” частини Валу були демонтовані два старі фонтани.
На місці котловану одного з фонтанів, що розташовувався поблизу дитячого
майданчика, проводять археологічні дослідження за участі науковців заповідника
„Чернігів стародавній”.
У Чернігові розкопали давні фортифікації // Міст. – New York, 2019. – 07.08.
(http://meest-online.com/history/action/u-chernihovi-rozkopaly-davni-fortyfikatsiji/)
***
Між селами Копані та Топило триває робота Центральноскитської експедиції
Інституту археології НАН України. У ній беруть участь науковці з Києва, Черкас,
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Кропивницького, Кривого Рогу, а також студенти Центрального українського
педагогічного університету та Києво-Могилянської академії. На думку керівника
експедиції Юрія Болтрика, є підстави стверджувати, що залишки перепаленого ґрунту
та великі брили шлаків пов’язані не з ливарною майстернею, як вважалось раніше, а є
свідченням існування під курганом складної і великої дерев’яної поховальної
конструкції, що була спалена під час ритуальних дій. Лита Могила – унікальна
археологічна пам’ятка – скитський царський курган VII ст. вперше розкопаний у 1763
р. учасниками експедиції.
Орел, Світлана. Лита Могила – садиба скитів / С. Орел // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
01.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9b%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%9c%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%96%d0%b2/)
***
Контрактова площа – одна з найстаріших у Києві. У часи Київської Русі вона
називалась Великий Торг‚ а в часи середньовіччя площа називалась Ринковою. Тут у
ХV ст. з’явилась будівля старої ратуші, міського фонтану, у XVI ст. – Братський
монастир, у XVII ст. – Свято-Катерининський грецький монастир. На превеликий
жаль‚ від багатьох історичних споруд Контрактової площі залишились лише
фундаменти, але завдяки старовинним малюнкам та фотографіям можна відтворити
стан пам’яток на момент руйнації.
Толпигін, Олександер. Пам’ятки Контрактової площі / О. Толпигін //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
01.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2
%d0%be%d1%97-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%96/)
***
У Вінницькій області України виявлені три кістки, які, швидше за все, є
останками шерстистого носорога, вимерлого близько 20 тис. років тому. Кістки
тварини знайшли працівники цегельного заводу в глиняному кар’єрі під час забору
сировини. Доктор наук, професор Чернівецького національного університету Богдан
Рідуш вважає, що всі три кістки належать шерстистому носорогу. Його думку
поділяють учені з київського Національного науково-природничого музею та
львівського Державного природознавчого музею.
В Центральной Украине нашли останки вымершего шерстистого носорога
= [У Центральній Україні знайшли останки вимерлого шерстистого носорога] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
14.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0815/c31519-9606132.html)
КУЛЬТУРА ТА НАУКА
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Яскравими фарбами і щирими емоціями відшумів у Клайпеді Перший
міжнародний фестиваль музики, пісні і танцю Литовсько-української співдружності
„Мости мистецтва”. Цим святом учасники клубу української традиційної культури
міста Клайпеди „Просвiта” (керівник Ірена Пятрульонієне) вирішили відзначити 15ту річницю творчої діяльності. На святі були представлені одні з кращих молодіжних
художніх колективів: хор Чернігівського музичного коледжу ім. Л. Ревуцького,
оркестр народних інструментів Вищої школи культури і мистецтв ім. Д.
Бортнянського з м. Суми та два танцювальних колективи – народний хореографічний
ансамбль „Каприз” з м. Кременчук та лауреат 19-ти призів Grand Prix дитячий
хореографічний ансамбль з м. Кропивницький Полтавської області „Світанок”. У
рамках фестивалю пройшли майстер-класи, відбувся литовсько-український
танцювальний флешмоб, учасники оркестрів познайомилися з народними
інструментами обох народів, керівники дискутували про особливості диригування
оркестрами народних інструментів. Разом з музичними колективами в Литву приїхала
професійна трупа драматичного театру м. Мукачево.
Фестиваль, объединивший сердца людей = [Фестиваль, який об’єднав серця
людей] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 15.08. (https://www.obzor.lt/news/n52173.html)
***
Співак Дімаш Кудайбергенов зняв кліп в Ісландії на пісню „Знай”. Автором
музики є Ігор Крутий, слова написав Михайло Гуцерієв. Відео на пісню „Знай” – уже
не перша спільна робота Д. Кудайбергенова і А. Бадоєва. Раніше в Іспанії та Україні
був знятий кліп на пісню „Любов втомлених лебедів”. У основу відео лягла легенда
про однокрилих лебедів.
Храбрих, Ольга. Димаш Кудайбергенов снял клип в Исландии = [Дімаш
Кудайбергенов зняв кліп в Ісландії] / О. Храбрих // Экспресс К. – Астана, 2019. –
15.08. (https://express-k.kz/news/shoubiz/dimash_kudaybergenov_snyal_klip_v_islandii145917?sphrase_id=4111107)
***
17 серпня Україна приєднається до хороводу свят національних культур. На
Дні української культури приїдуть гості з Чернігівської області. Серед запрошених
артистів – солісти академічного народного хору Чернігівського обласного
філармонійного центру та джаз бенд Bissquit під керівництвом Дмитра Теребуна. Для
білорусів підготували спеціальну програму з народними піснями і композиціями на
слова Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського. Музиканти зіграють програму з
класичним джазом епохи свінгу і елементами стилю ф’южн і фольклорної музики.
Свої твори представлять майстри народної творчості – майстер-класи з гончарства та
ковальства, виставку традиційної української вишивки, відкритий урок з вивчення
мови. Активних мандрівників запрошують на презентацію проекту туристичного
потенціалу Чернігівської області – з шістьма сотнями природних заповідних об’єктів,
двома національними природними парками і одним регіональним ландшафтним
парком – Міжрічинським.
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Леонович, Юлиана. 17 августа в Минске пройдет День украинской
культуры = [17 серпня в Мінську пройде День української культури] / Ю. Леонович
// Беларусь сегодня. – Минск, 2019. – 10.08. (https://www.sb.by/articles/gopak-dominska-dovedet.html)
***
Шість років тому Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) в Канаді
запровадило стипендію науковцям на дослідження української культури в Канаді.
Стипендія в сумі до 5 тис. дол. має на меті заохочувати як членів НТШ, так і інших,
зокрема молодих і незалежних науковців, а також аспірантів при канадських
університетах, займатися українсько-канадською тематикою, і, таким чином,
розширювати і збагачувати ділянку українсько-канадських студій. Ініціатива НТШ
виявилася дуже плідною. Перша стипендіатка Сюзанна М. Линн досліджувала нову
хвилю українських емігрантів до Канади. Стипендіат 2015 р. Микола Сорока
присвятив свою розвідку поетові і літературознавцеві, політичному та громадському
діячеві Микиті Мандриці.
Турчин-Дувірак, Даґмара. Присуджено стипендію НТШ в Канаді / Д.
Турчин-Дувірак // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 09.08. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b5%
d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%8e%d0%9d%d0%a2%d0%a8-%d0%b2%d0%9a%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%96/)
***
Андрій Александрович-Дочевський вважає, що форма в мистецтві і є змістом.
Він актуалізує культурологічні міфи, переосмислюючи їх у візуальних образах
вистав. Йому властиві концептуальність і сценічний інжиніринг. Митець яскраво
позиціонує себе як творчу індивідуальність у повсякденні, балансує у творчості між
академічним каноном і постмодернізмом. Власний діапазон творчості митець виявив
в 11 виставах з головним режисером Сергієм Данченком, який повернув масового
глядача в Національний театр імені Івана Франка, що готується до 100-го сезону.
Театр рясніє іменами, деякі з них увійшли у європейську історію мистецтв.
Андрій Александрович-Дочевський: „Оформлюючи сучасні п’єси, керуюся
розумом, але почуття важливіші” // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA],
2019. – 08.08. (https://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/95389.html)
***
Наразі в розпалі боротьба „не на життя, а на смерть” інтелектуального
українства за можливість побачити на екранах кінотеатрів високомистецький фільм
режисера та письменника Олександра Денисенка „Тарас. Повернення”. Тим часом
боротьба триває в соцмережах, зокрема на потужній сторінці громадських активістів
„Тарас. Повернення. Фільм Олександра Денисенка”. Це – боротьба з метою „вибити”
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право на його показ народу. Право світоглядне, мистецьке (саме таким вважають ті,
хто зумів побачити), законне (адже держава виділила половину бюджету – 22,5 млн
грн, і має відзвітувати про його розтрату перед платниками податків, бо інакше це
схоже на корупцію). Право на його прокат глядач змушений „вибивати” у сильних
світу цього від українського кіно. До них належать: Державне агентство кіно (голова
Пилип Іллєнко), виробник фільму – продюсерська компанія, вона ж – правовласник
фільму – „ІнсайтМедіа” (генеральний продюсер Володимир Філіппов), Міністерство
культури України (міністр культури Євген Нищук) та приватні дистриб’юторські
компанії. Художній фільм „Тарас. Повернення” гаряче підтримали актори
Українського драматичного театру Івана Бернацького в Нью-Йорку, які надіслали на
сторінку громадської підтримки виходу фільму свої звернення. Кіно про видатних
українців для українців потрібне, необхідне, як живильна вода для здорових дітей
нації.
Корсун, Лідія. Підтримуємо вихід на широкий екран фільму про Кобзаря
„Тарас. Повернення” / Л. Корсун // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. –
08.08. (https://www.chasipodii.net/article/23270/)
***
Палац Потоцьких і Домініканський собор, трамвайне депо, філармонія й
органна зала, Опера у Львові, руїни синагоги у Бродах – це неповний перелік локацій
третього Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, який пройшов на
початку серпня. А обертатиметься все навколо теми „Музика і література”. „Для мене
це не лише амбіційні музичні проекти, а й особливі емоції від того, що ти маєш
можливість реалізувати їх удома, в Україні”, – ділиться затребувана в європейському
світі класичної музики Оксана Линів, нині головний диригент опери та
філармонійного оркестру міста Ґрац в Австрії, уродженка міста Броди на Львівщині,
ініціаторка та арт-директор LvivMozArt, яка є провідником мистецьких взаємин
України з іншими країнами. Зокрема, кілька подій цьогорічного фестивалю є
частиною двостороннього Культурного року Австрія –Україна 2019.
Самченко, Валентина. Диригентка Оксана Линів: Моцарти поєднали Львів
із десятьма країнами Європи / В. Самченко // Українське Слово. – Chicago [Illinois,
USA], 2019. – 08.08. (https://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/95395.html)
***
У Музеї книги і друкарства України експонується виставка „Золоте перевесло
творчої династії Саєнків”. Це твори безсмертного Олександра Саєнка, його доньки
Ніни Саєнко та онуки Лесі Майданець-Саєнко. Це унікальні техніки: мозаїка
соломкою, ткацтво, вибійка. Для всієї родини Саєнків цей рік виявився ювілейним.
Талант Олександра Саєнка формувався у 20-х роках ХХ ст., а творам притаманна
самобутність, чітка форма вираження патріотичних почуттів. Творча спадщина
налічує понад 500 творів: від монументально-прикладних робіт до кераміки і вибійки
на тканині. Гобелени і меблі, панно і картини, виконані в різних техніках, – далеко
неповний перелік робіт майстра. Олександр Саєнко прагнув, щоб оточення людини
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було гармонійним і естетичним, мало ознаки національної культури. Цьогоріч
відзначаємо 120-ліття митця на державному рівні.
Чечель, Людмила. Ніна Саєнко: Олександр Саєнко – це корінь, я стебло, а
Леся – ружа / Л. Чечель // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08.
(https://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/95392.html)
***
Марина Гримич виросла в письменницькій родині, де дуже любили книги і
мали велику домашню бібліотеку. Тепер вона – доктор історичних наук, кандидат
філологічних наук, директор видавництва „Дуліби” й авторка понад десяти
різножанрових романів. Тричі ставала лауреатом літературного конкурсу „Коронація
слова”, у т. ч. володарем першої премії. Цього року презентувала свою нову книгу
„Клавка”.
Базів, Любов. Марина Гримич: „Вірші про Леніна – це літературні „бахіли”
/ Л. Базів // Міст. – New York, 2019. – 07.08. (http://meestonline.com/interview/maryna-hrymych-virshi-pro-lenina-tse-literaturni-bahily/)
***
Українські кіномитці знімають документальний фільм „Юкі”, у якому
розповідають про зірок північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ)
українського походження. Для завершення роботи бракує ще 300 тис. грн. „За ці
кошти потрібно викупити у НХЛ архівне відео, – розповідає Володимир Мула,
режисер стрічки. – Ліга захищає авторські права. За показ в Інтернеті, на телебаченні,
у кінотеатрах своїх матчів беруть окрему плату. Усе одразу й назавжди коштує
дорого. Тому на ці гроші хочемо викупити відео для кінотеатрів на два роки.
Плануємо за отримані у прокаті кошти викупити права повністю. У стрічці кожен
герой розповідає про свої емоції від перемоги в Кубку Стенлі. І не підкріплювати це
хронікою неправильно”. Назва фільму „Юкі” походить від прізвиська української
ланки клубу „Бостон Брюїнз”. Наприкінці 1950-х упродовж чотирьох сезонів за
команду блискуче виступало тріо етнічних українців – Віктор Стасюк, Бронко Горват
і Джонні Буцик. Володимир Мула вже знімав документальні стрічки „Американська
мрія” й „У пошуках правди” про українських емігрантів у США. Попередньо
прем’єра фільму „Юкі” запланована на зиму 2020 р.
Гусак, Денис. Знімають фільм про хокеїстів українського походження / Д.
Гусак // Міст. – New York, 2019. – 07.08. (http://meest-online.com/sport/znimayut-filmpro-hokejistiv-ukrajinskoho-pohodzhennya/)
***
Міжнародний конкурс професійних навичок у рамках ініціативи „Пояс і шлях”
відбувся в місті Чунцин (Південно-Західний Китай). У конкурсі взяли участь 698
представників із 44 країн і регіонів. Єлизавета Коробова з України виступила з піснею
на церемонії відкриття. Вона сподівається зблизити Китай і Україну своїми піснями.
37

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

За її словами, після приєднання України до ініціативи „Пояс і шлях” у місцевих ЗМІ
інформації про Китай стає дедалі більше, а українці отримують дедалі більше знань
про Китай.
Неразрывная связь между украинкой и Чунцином = [Нерозривний зв’язок
між українкою та Чунціном] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 06.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0806/c31519-9603815.html)
***
За майже двадцятирічну історію існування Київський академічний театр
„Колесо”, під керівництвом Народної артистки України, режисера Ірини Кліщевської,
узяв участь у великій кількості фестивалів та проектів, побувавши в різних країнах
світу: Англії, США, Румунії, Франції, Польщі, Албанії, Швеції, Югославії, Болгарії,
Росії, Білорусії, Туреччини, Македонії, а в цьому році з натхненням погодився брати
участь у Литві – на Міжнародному театральному фестивалі „Перехрестя” в
Друскінінкай. Цей спектакль про співіснування єврейської та української родини,
сповненої анекдотичних ситуацій, поставлений за мотивами водевілю українського
фольклориста і етнографа Миколи Янчука.
„В Киеве, на Подоле, или Где вы сохните бельѐ...” на фестивале
„Перекрѐсток” /SANKRYŽA/ в Друскининкай! = [„У Києві, на Подолі, або Де ви
сушите білизну...” на фестивалі „Перехрестя” /SANKRYŽA/ в Друскінінкай!] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 04.08. (https://www.obzor.lt/news/n51897.html)
***
Наприкінці червня в Українському католицькому університеті відбувся
випускний вечір‚ на якому були присутні 330 молодих фахівців. Під час Літургії у
Церкві св. Софії – Премудрості Божої до них звернувся архиєпископ – митрополит
Української католицької цекви Борис Ґудзяк з вітанням-порадою: „Хочеш доброго та
справжнього результату – працюй наполегливо і не опускай руки, адже справжня
вартість випробовується часом“.
Левантович, Оксана. УКУ закінчили 330 молодих фахівців / О. Левантович
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
01.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%9a%d0%a3%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-330%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%85%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86%d1%96%d0%b2/)
***
На 19-му, ювілейному, Одеському міжнародному кінофестивалі відбулася
прем’єра документального фільму „З України до Голівуду”. Його репрезентували
співрежисер Станіслав Сукненко й акторка Іванна Сахно, котра приїхала до Одеси з
Голівуду зумисне на прем’єру. Фільм створила компанія Fresh Production Group за
підтримки Держкіно. Режисери стрічки – Галина Кувівчак-Сахно і Станіслав
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Сукненко, котрий водночас є й автором сценарію. Продюсери – Олег Щербина і Юлія
Чернявська. Зйомки фільму проходили в Україні та США.
На Одеському кінофестивалі // Міст. – New York, 2019. – 01.08. (http://meestonline.com/culture/cinema/na-odeskomu-kinofestyvali/)
РЕЛІГІЯ
У кінці липня, у день пам’яті рівноапостольного князя Володимира,
новостворена Православна церква України, яка стала 15-ю серед православних
Церков світу, уперше провела хресну ходу від стін святої Софії до Володимирської
гірки, де на крутосхилі височить пам’ятник хрестителю Русі. З Константинополя було
привезено мощі апостола Андрія Первозваного, який, за переказом, першим
встановив хрест на одному з київських пагорбів, тож вважається покровителем
української землі. Окрім того, до Києва прибули частини Древа Господнього, тобто
Хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, а також свячена вода з Босфора.
Хресна хода єднання // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. –
02.08.
(https://ukrslovo.net/%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%
81%d1%82%d1%8c/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%
81%d1%82%d1%8c/95272.html)
***
У кінці липня новостворена Українська Автокефальна Православна Церква на
чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм уперше провела свою
Хресну ходу до річниці Хрещення Русі-України. Цей день є державним святом,
заснованим у липні 2008 р. указом третього Президента України Віктора Ющенка.
Святкування 1031-ї річниці Хрещення країни розпочалося в Софії Київській
Літургією, яку очолив митрополит Епіфаній. До Літургії долучився п’ятий Президент
України Петро Порошенко. Під час наданого йому слова він ще раз привітав усіх
українців з новоствореною Церквою і зазначив, що цього чекали українці протягом
багатьох років.
Шевченко, Вікторія. Перша Хресна хода Православної Церкви України / В.
Шевченко // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 01.08. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%a5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd
%d0%be%d1%97-%d0%a6%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b2/)
СПОРТ
Київський футбольний клуб „Динамо” припинив співпрацю зі своїм головним
тренером Олександр Хацкевичем. У прес-службі „Динамо” відзначили, що разом з О.
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Хацкевичем був звільнений весь тренерський штаб футбольного клубу. Причини
дострокового припинення контракту з головним тренером не називаються, проте 13
серпня футбольний клуб „Динамо” третій рік поспіль не пройшов кваліфікацію Ліги
чемпіонів і не зумів пробитися в груповий раунд турніру.
Киевское „Динамо” уволило А. Хацкевича с поста главного тренера =
[Київське „Динамо” звільнило О. Хацкевича з поста головного тренера] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
14.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0815/c31519-9606124.html)
***
Іранське видання пише про українську сенсацію у дайвінгу – Олексій Середа
став наймолодшим чемпіоном Європи. У заключний день чемпіонату континенту зі
стрибків у воду миколаївець О. Середа виграв особисті змагання у стрибках з
десятиметрової вишки і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії свого виду
спорту. Олексій перевершив попередній рекорд, який належав британцеві Томасові
Дейлі. Томас виграв Євро-2008 у віці 13 років і 10 місяців. О. Середі 13 років і сім
місяців.
Thirteen-year-old Ukrainian wins European diving gold = [Тринадцятирічний
українець виграв європейське золото дайвінгу] // Iran Daily. – Teheran, 2019. – 12.08.
(http://www.iran-daily.com/News/257180.html)
***
У липні на летовищі поблизу села Ротмістрівка (Черкаська обл.) відбувся
фестиваль авіалюбителів „Ясла-2019”. Глядачі добиралися до села машинами,
мотоциклами, велосипедами і навіть пішки. Це село цікаве не тільки колишнім
летовищем Державної льотної академії (нані Національного авіаційного університету,
що у Кропивницькому), а й одним із восьми вибухових кратерів України, що
утворилися в результаті падіння космічних тіл. Як розповів Володимир Осичинюк‚
один із організаторів фестивалю‚ у селі зібралися професіонали і любителі авіації з
усієї України: Тернополя, Харкова, Полтави та інших міст. На виставці було
представлено 30 літальних апаратів.
Вівчарик, Олександр. Свято авіації провели на Черкащині / О. Вівчарик //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
09.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a1%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%b0%d0%b2%d1%96%d1%8f%d1%86%d1%96%d1%97%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96/)
***
ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль відбувся в кінці
липня в Баку (Азербайджан). Він зібрав понад 3600 спортсменів віком 14–18 років.
Україну на спортивному форумі представляли 68 атлетів в семи видах спорту –
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велоспорті, волейболі, джудо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі (вільній,
жіночій, греко-римській) та спортивній гімнастиці. Українці вибороли 25 медалей:
вісім золотих, сім срібних та 10 бронзових, 11 нагород принесли спортивні гімнасти.
Саме тріо Володимира Костюка, Іллі Ковтуна та Назара Чепурного здобуло першу
нагороду найвищого ґатунку на престижному європейському спортивному форумі в
командній першості. А після цього хлопці ще й вразили в індивідуальних виступах.
Модіна, Ольга. Юні українські спортсмени, які вразили у липні / О. Модіна //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
09.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%ae%d0%bd%d1%96%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%ba%d1%96-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb/)
***
Свій останній дворічний контракт у „Лос-Анджелес Лейкерс” С. Медведенко
підписав на 6 млн дол. Усього за один із найсильніших баскетбольних клубів світу
Станіслав Медведенко відіграв шість сезонів. Одними з найбільш емоційних глядачів
на домашніх матчах його команди були неперевершені актори Сільвестер Сталлоне й
Джек Ніколсон. Здавалося, що перед Славою, як його з дитинства називали рідні,
відкриваються широкі горизонти і йому судилося ще довго тішити каліфорнійських
уболівальників своєю іскрометною грою. Однак, через серію травм спортсмена у 2006
р. „Лейкерс” був змушений розірвати контракт з українцем. Відновившись, С.
Медведенко ще трохи пограв в „Атланті Хоукс”, але через проблеми зі здоров’ям
закінчив свою ігрову кар’єру в розквіті сил – у 28 років. Тепер Славко постійно живе
в Києві. У відвертій розмові з кореспондентом Укрінформу найтитулованіший
українець розповів про закулісну кухню в НБА, зйомки у фільмі з Кармен Електрою і
свої будні у місті Ангелів.
Розенко, Максим. Славко Медведенко, баскетболіст, дворазовий чемпіон
НБА: „Моїми вболівальниками були Сільвестер Сталлоне і Джек Ніколсон” / М.
Розенко // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23300/)
***
Володимир Гаврилов віддав військовій службі майже 40 років, остання його
посада – аташе з питань оборони України у США, також він був військовим аташе у
Великій Британії та Румунії. У 2014 р. В. Гаврилов очолював аналітичний підрозділ у
Міністерстві оборони України, що оцінював ситуацію на Сході України та агресивні
дії російської сторони. Тепер він допомагає ветеранам російсько-української війни
проходити реабілітацію через спорт. Завдяки його ініціативі українські поранені
почали брати участь у Марафоні морської піхоти у США, він керує створеним у
березні благодійним фондом „Ветеранська десятка” (V10), а також веде однойменну
передачу на Емігрантському радіо – у ній учасники війни діляться історіями свого
повернення до мирного життя. Нещодавно розпочалась підготовка нової команди
українських військових для участі в Марафоні морської піхоти у Вашингтоні, і це
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стало однією з ключових тем розмови автора статті. Також говорили про те, чого
треба прагнути в реабілітації, і паралелі між війною в Україні та подіями з історії
США.
Семенченко, Василь. Як спорт рятує поранених військових / В. Семенченко
//
Українське
Слово.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
08.08.
(https://ukrslovo.net/swa/95457.html)
***
До Мадрида, столиці Іспанії, Ольга Овдійчук переїхала зі статусом чемпіонки
та володарки Кубка України з футболу серед жінок, а також зі званням найкращої
бомбардирки чемпіонату України – минулого сезону спортсменка забила 30 голів.
Ольга Овдійчук стала першою українкою, на яку зробив ставку гранд європейського
футболу. Українські футболістки часто працевлаштовувалися у Європі, але досі
жодній із них не вдавалося потрапити у топ-клуб. Ольга заслужила це запрошення.
Вона переросла рівень чемпіонату України. Козирі Ольги Овдійчук – феноменальна
швидкість, уміння обводити опоненток і забивати голи.
Українська Мессі Ольга Овдійчук // Міст. – New York, 2019. – 01.08.
(http://meest-online.com/interview/ukrajinska-messi-olha-ovdijchuk/)
ТУРИЗМ
Президент України Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнесфорумі в Стамбулі заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри в
п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону
біля Чорного моря. В. Зеленський закликав турецький бізнес спільно розвивати
туристичний бренд Чорного моря.
Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы казино = [Зеленський
заявив, що в Україні будуть легалізовані казино] // Minval.az. – Баку, 2019. – 08.08.
(https://minval.az/news/123911188)
***
Окружний суд в м. Лод видав постанову про заборону польотів пасажирських
літаків в Україну в нічний час. Таким чином суд задовольнив клопотання, подане
муніципалітетами Холона і Рішон ле-Ціона. Щоосені брацлавські хасиди здійснюють
традиційне паломництво в Умань на могилу рабина Нахмана. Попит на авіаквитки в
сезон свят дуже високий, і авіакомпанії – як ізраїльські, так і українські – вводять у
розклад додаткові рейси за маршрутом Тель-Авів – Київ. Муніципалітети зажадали
захистити жителів від шуму. Вони вказали на те, що у 2018 р. суд перед осінніми
святами видав дозвіл на 8 нічних рейсів в Україну, але на практиці кількість польотів
перевищило 100. Суддя Варда Мероз піддала різкій критиці Управління аеропортів,
яке дозволило нічні рейси, перевищивши свої повноваження і порушивши
інструкцію, видану міністром транспорту.
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Холон победил Умань: израильский суд запретил ночные авиарейсы в
Украину = [Холон переміг Умань: ізраїльський суд заборонив нічні авіарейси в
Україну]
//
Вести.
–
Рішон
ле-Ціон,
2019.
–
06.08.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5564707,00.html)
***
Американський діловий журнал склав список порад, чого не варто робити в
місцях типу Чорнобиля. „Так званий „чорний” туризм на підйомі після того, як
телеканал HBO показав серіал „Чорнобиль”, – пише Forbes. Після показу
„Чорнобиля” безлюдне місто Прип’ять в Україні стало популярним напрямом.
Компанія Intrepid Travel повідомила про зростання попиту на поїздки в Україну,
Молдову і Румунію на 131 %. „Відвідуючи Чорнобиль, майже неможливо потрапити
туди без місцевого гіда. Місцевий гід розповість усе, що потрібно знати про напрям,
при цьому надаючи належні інструменти й підготує вас до візиту”, – сказав
представник Intrepid Travel Стів Міллінгтон. Бріенна Вілсон, яка пише про туризм для
Forbes, нещодавно побувала в Чорнобилі, куди поїхала з Києва. „Перебування в
Чорнобилі дає ширшу точку зору. Починаєш розуміти масштаби катастрофи й те, яка
кількість людей постраждала в ті часи”, – описала вона свій досвід у Чорнобилі.
Sunkara, Lavanya. From Auschwitz To Chernobyl: Tips On Respectfully Visiting
Dark Tourism Sites = [Від Освенцима до Чорнобиля: Поради щодо відвідування
темних туристичних місць] / L. Sunkara // Forbes. – New York, 2019. – 01.08.
(https://www.forbes.com/sites/lavanyasunkara/2019/08/01/from-auschwitz-to-chernobyltips-on-respectfully-visiting-dark-tourism-sites/#12b773a420e6)
ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Наближається 28-а річниця нашої Незалежності, правда, шоста річниця під
обстрілом ворога. Тішимося святом, турбуємось реаліями та підбиваємо підсумки.
Останній рік динамічний та, здається, творчий. Можуть не подобатися результати
декому, зокрема на заході України та в її діаспорі, але динаміка та демократичність
суспільства незаперечні. Отже ж, у кінцевому рахунку, останній рік був, бодай,
цікавим для України, її народу та суспільства. Приступаймо до святкування з надією
на краще майбутнє для нашого народу та його держави. З молитвою на устах за краще
майбутнє, не забуваймо пом’янути тих великих доньок та синів нашого народу, котрі
віддали своє життя, щоб сьогодні ми могли святкувати річницю незалежності нашої
держави.
Лозинський, Аскольд. До річниці Незалежності / А. Лозинський // Час і
Події.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
08.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23281/)
***
Україна відзначить День Незалежності в новому форматі. Про це повідомив на
брифінгу глава Офісу Президента країни Андрій Богдан. Замість традиційного параду
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на центральній вулиці буде марш гідності. Цей захід у європейському стилі має
закласти основу нової традиції вшанування тих, ким пишається Україна. По
Хрещатику пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України,
ветерани, медики, вчителі, дипломати і спортсмени. У марші візьме участь і
Президент Володимир Зеленський, і керівництво держави.
Украина отметит День независимости в новом формате = [Україна
відзначить День Незалежності в новому форматі] // Республика Армения. –
Ереван, 2019. – 01.08. (https://armenpress.am/rus/news/983261/)
ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Мелінда Харинг у статті пише про відкритий у листопаді 2018 р. Ветеран-хаб,
центр, який є домом для 12-ти організацій, які надають безкоштовні послуги від
юридичних консультацій до психотерапії 361 000 українським ветеранам, які
боролися з сепаратистами на Донбасі. Ветеран-хаб не отримує ніякого державного
фінансування, фінансується від благодійних фондів Віктора і Олени Пінчуків. Коли
ветерани повертаються зі Східної України, позбавлення сну, неспокій і депресія є
загальними скаргами. Багато також борються з будь-якою залежністю. Але найбільше
їм потрібна робота, їм потрібно місце, щоб просто бути собою. Ветеран-хаб
допомагає в цьому. Деякі ветерани повертаються до своєї колишньої роботи, деякі
залишаються в армії, а деякі йдуть у бізнес. У центрі ветерани можуть отримати
допомогу з їхнім резюме та направлення до довірених роботодавців. Ветеран-хаб
направляє людей у Київську школу економіки на курс підприємництва.
Haring, Melinda. Many Ills for Ukraine’s Veterans but One Place to Look for a
Cure = [Багато хвороб у ветеранів України, але є одне місце для пошуку ліків] / M.
Haring
//
Atlantic
Council.
–
Washington,
2019.
–
13.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/many-ills-for-ukraine-s-veterans-butone-place-to-look-for-a-cure)
***
Литовський союз стрільців організовує літній табір для 30 дітей зі Східної
України. Діти українських військових, які борються з сепаратистами, яких підтримує
Росія, проведуть у Литві п’ять днів, їх познайомлять з історією Литви, діяльністю
Союзу стрільців, разом з молодими стрілками вони спробують подолати
імпровізовану смугу перешкод, візьмуть участь у спортивних змаганнях, поглиблять
знання в галузях медицини, топографії, спостерігатимуть за виступами пожежників і
кінологів. За словами голови Союзу стрільців Жідрунаса Шадаускіса, велика увага
приділятиметься освітнім і пізнавальнім поїздкам у великі міста Литви, будуть
організовані розваги. У цьому році в таборах стрільців побували близько 100 дітей з
України.
Литовский союз стрелков организует лагерь для 30 детей из Восточной
Украины = [Литовський союз стрільців організовує табір для 30 дітей зі Східної
України] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 06.08. (https://www.obzor.lt/news/n51958.html)
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ІМІДЖ КРАЇНИ
Президент України Володимир Зеленський передав усі свої частки в 10
компаніях соратникам і партнерам. Він залишився тільки в громадській організації
Молодіжний центр „Ліга сміху”, що випливає з даних Єдиного державного реєстру.
Бізнес в управління партнерам переданий з гарантією повернення через п’ять років.
Зеленский сдержал обещание и вышел из бизнеса = [Зеленський дотримав
обіцянку і вийшов з бізнесу] // Minval.az. – Баку, 2019. – 13.08.
(https://minval.az/news/123912523)
***
Колишній Президент України Петро Порошенко перебуває в Стамбулі, де
звернувся до американських лобістських компаній для захисту від кримінальних
справ, повідомляють „Вести Украина” з посиланням на джерела. Відзначається, що в
Україні спостерігаються зміни в ситуації навколо кримінальних справ стосовно П.
Порошенка. Зокрема, у травні 2019 р. адвокат екс-президента І. Головань заявляв, що
ці кримінальні справи не спричинять жодних правових наслідків, проте вже зараз в
оточенні П. Порошенка розуміють, що кримінальне переслідування відносно
колишнього Президента помітно посилилося і може мати наслідки.
СМИ:Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на
Украине = [ЗМІ: Порошенко попросив у США допомоги з кримінальними справами
в Україні] // Новое время. – Ереван, 2019. – 01.08. (https://www.novoyevremya.com/posts/smiporoshenko-poprosil-u-ssha-pomoshchi-s-ugolovnymi-delami-naukraine-2019-08-01-075013)
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Український літак був обстріляний в аеропорту міста Місрата на північному
заході Лівії, одна людина постраждала. За наявними даними, інцидент стався 5 серпня
під час розвантаження повітряного судна в аеропорту. У результаті атаки було
знищено хвостову частину літака, оператор екіпажу отримав легкі поранення. У
зовнішньополітичному відомстві відзначили, що український літак виконував рейс з
транспортування гуманітарних вантажів для потреб Лівійського Товариства
Червоного Півмісяця і мав усі необхідні дозволи. Департамент консульської служби
МЗС, посольство України в Тунісі і експлуатант повітряного судна вживають заходів
щодо повернення екіпажу літака на батьківщину.
Украинский самолет подвергся обстрелу в Ливии, один человек пострадал =
[Український літак був обстріляний в Лівії, одна людина постраждала] //
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
07.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0808/c31519-9604218.html)
КРИМ
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Лідер кримських татар Мустафа Абдульджеміль Киримоглу, який
супроводжував Президента України Володимира Зеленського під час його візиту до
Туреччини, сказав, що заява президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що
Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, дуже важлива для кримських татар. За
його словами, питання анексії Криму було одним з головних на порядку денному
візиту Президента України до Туреччини. За його словами, після анексії Криму в
Україні зросла повага до кримських татар.
Джемилев отреагировал на заявление Эрдогана по Крыму = [Джемілєв
відреагував на заяву Ердогана по Криму] // Minval.az. – Баку, 2019. – 11.08.
(https://minval.az/news/123912059)
***
На зустрічі з українською та кримсько-татарською громадами в Анкарі
Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у „поверненні”
Криму. Український лідер висловив надію, що в майбутньому в історії України
будуть тільки щасливі світанки.
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины = [Зеленський
заявив, що Крим повернеться до складу України] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 08.08.
(https://www.obzor.lt/news/n51993.html)
***
Із серпня 2017 р. до грудня 2018 р. Борис Бабін був представником Президента
України в Автономній Республіці Крим. Він експерт ряду українських, а також і
міжнародних організацій – Української морської незалежної профспілки,
Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних
народів Криму, Ради Європи та Minority Rights Group International, а також експертом
ad hoc Організації з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ). Автор статті поспілкувався
з Борисом Бабіним.
Короткий, Василь. Борис Бабін: „Забезпечення невизнання Криму є нашим
щитом, а санкції – мечем” / В. Короткий // Міст. – New York, 2019. – 07.08.
(http://meest-online.com/interview/borys-babin-zabezpechennya-nevyznannya-krymu-jenashym-schytom-a-sanktsiji-mechem/)
***
Держсекретар США Майк Помпео під час розмови з неурядовою організацією
„Економічний клуб Вашингтона” заявив, що окупований РФ Крим повинен
повернутися до складу України. Крім того, М. Помпео висловив надію, що Президент
України В. Зеленський представить інший набір ідей з приводу війни на Донбасі.
Також високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і
політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй
політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

46

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма = [Помпео заявив про
необхідність повернення Криму] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 05.08.
(https://www.obzor.lt/news/n51925.html)
ДОНБАС
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на вбивство
чотирьох українських морських піхотинців на Донбасі та звернувся з цього приводу із
жорстким посланням до Президента Володимира Зеленського. На своїй сторінці у
Facebook він нагадав главі держави, що цю подію ніяк не можна назвати
„інцидентом”, адже Росія вкотре здійснила акт агресії проти нашої країни. Саме тому,
впевнений В. Омелян, верховний головнокомандувач має кинути всі сили на боротьбу
з окупантом, оскільки ніякого перемир’я в реальності не існує. Звертаючись особисто
до В. Зеленського, він наголосив, що чим швидше той зрозуміє, що Кремлю не
потрібен ні П. Порошенко, ні В. Зеленський, ні В. Медведчук як Президент України, а
винятково Україна як безправна колонія, тим більше життів своїх одноплемінників
зможе зберегти і тим швидше переможе у війні.
„Вирішуйте: або ви з нами, або з ними!” // Гомін України. – Toronto, 2019. –
13.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20842/group/5)
***
Секретар Ради національної безпеки і оборони /РНБО/ Олександр Данилюк
заявив, що Офіс Президента України планує у вересні провести на сході країни в
Маріуполі форум з проблем Донбасу. Глава РНБО зазначив, що основними цілями
форуму стануть обговорення питань, пов’язаних з розвитком Донбасу, і залучення
інвестицій у відновлення і модернізацію інфраструктури регіону – доріг, портів, шкіл
тощо.
В сентябре в Украине пройдет форум по проблемам Донбасса = [У вересні в
Україні пройде форум з проблем Донбасу] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
13.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0814/c31519-9605758.html)
***
Президент Володимир Зеленський і начальник Генерального штабу Руслан
Хомчак виступили на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі. Р. Хомчак
повідомив, що з липня, коли на Донбасі оголосили перемир’я, до початку серпня
загинули шість військових‚ ще дев’ять військових були поранені. Найновіший обстріл
стався поблизу Павлополя (Донецька область). Міна влучила в окоп‚ де військові
проводили інженерне обладнання позицій. Українці були готові дати відповідь, але,
за даними розвідки, противник покинув позиції. Загинули старший матрос Олександр
Шарко, матроси Василь Курдов і Владислав Рак, солдат Сергій Шандра з 36-ої
окремої бригади морської піхоти. За 11 місяців 2018 р. бойові втрати української армії
на Донбасі становили 110 бійців‚ ще 776 військовослужбовців були поранені.

47

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

На Донбасі порушили перемир’я // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 09.08.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9d%d0%b0%d0%94%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d1%8f/)
***
Ще один громадянин Чехії може постати перед судом за участь у бойових діях
на боці збройних формувань, що діють на непідконтрольній Україні території
Донбасу. Як повідомляє Deník N, за даними слідства житель карловарського краю
брав участь у бойових діях у другій половині 2015 р. Потім він повернувся до Чехії.
Йому загрожує звинувачення в тероризмі. Також повідомляється, що правоохоронним
органам Чехії відомо про 15 випадків участі громадян Чехії в збройному конфлікті на
Сході України.
Еще одного чеха обвиняют в боевых действиях на Донбассе = [Ще одного
чеха звинувачують в бойових діях на Донбасі] // Пражский экспресс. – Прага, 2019.
–
07.08.
(https://www.prague-express.cz/politics/70265-eshche-odnogo-chekhaobvinyayut-v-boevykh-dejstviyakh-na-donbasse)
***
Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з
президентом Росії Володимиром Путіним у зв’язку з подіями на Донбасі. „Я сьогодні
з ранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу
(обстріли і загибель українських військових). Терміново йому подзвонив, сказав, що
це не наближає нас до миру”, – сказав В. Зеленський на брифінгу в Києві. „Я дуже вас
прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей”, – навів
Президент України свої слова, звернені до В. Путіна. Також В. Зеленський анонсував
телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером
Німеччини Ангелою Меркель з приводу цієї ситуації і можливості зустрічі в
нормандському форматі найближчим часом.
Зеленский – Путину: пусть сепаратисты прекратят убивать наших людей
= [Зеленський – Путіну: нехай сепаратисти припинять вбивати наших людей] //
День за днем. – Таллинн, 2019. – 07.08. (https://rus.postimees.ee/6747716/zelenskiyputinu-pust-separatisty-prekratyat-ubivat-nashih-lyudey)
***
Лідер президентської партії „Слуга народу” Дмитро Разумков заявив, що
повернути мир на Донбас лише прийняттям законів наразі не вийде. Про це він
розповів в інтерв’ю російському виданню „Коммерсантъ”. А також зазначив що це
одна з ключових проблем у країні.
Разумков розповів російським ЗМІ, як ”закінчити” війну на Донбасі //
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
06.08.
48

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2019 р.

(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82/%d1%83%d0%ba
%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc
%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b7%d0%bc%d1%96-%d1%8f%d0%ba/)
***
Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані
в квітні жителям Донецька й Луганська паспорти Російської Федерації в разі, якщо
власник паспорта раніше не був громадянином Росії. За словами міністра Урмаса
Рейнсалу, це рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні
президентом Російської Федерації указ про надання жителям Донецької і Луганської
областей російського громадянства в спрощеному порядку.
Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям
Донецкой и Луганской областей = [Естонія не визнаватиме російські паспорти,
видані жителям Донецької і Луганської областей] // День за днем. – Таллинн,
2019. – 05.08. (https://rus.postimees.ee/6745906/estoniya-ne-budet-priznavat-rossiyskiepasporta-vydannye-zhitelyam-doneckoy-i-luganskoyoblastey?_ga=2.241247362.1663873256.1565077282-422312184.1544168784)
***
В оприлюдненому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
йдеться, що з початку чергового перемир’я, оголошеного на Донбасі, не було
зафіксовано жодної жертви серед цивільного населення. ОБСЄ вказала на значне
зниження рівня насильства після вступу в силу режиму припинення вогню.
С начала последнего перемирия в Донбассе не было ни одной жертвы среди
населения – ОБСЕ = [З початку останнього перемир’я на Донбасі не було жодної
жертви серед населення – ОБСЄ] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 02.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0803/c31519-9603051.html)
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
З серпня 2019 р. Україна ввела спецмито на дизельне паливо і скраплений газ,
що поставляються трубопроводами. А в липні уряд країни продовжив до кінця 2020 р.
заборону на поставки ряду російських товарів, додавши в список нові товарні групи:
будматеріали, мінеральні добрива, продукцію деревообробки та металургії, легкові та
вантажні автомобілі. Deutsche Welle з’ясувала, які товари з РФ досі імпортує Україна,
чому це відбувається і без яких поставок з Росії українська промисловість не зможе
обійтися найближчим часом.
Торговля России и Украины: санкции остаются, товарооборот растет =
[Торгівля Росії і України: санкції залишаються, товарообіг зростає] // День за
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днем. – Таллинн, 2019. – 07.08. (https://rus.postimees.ee/6747524/torgovlya-rossii-iukrainy-sankcii-ostayutsya-tovarooborot-rastet)
ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер
заявив, що для досягнення прогресу в питанні звільнення заручників необхідні прямі
контакти між президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром
Путіним. Спецпредставник Держдепу також запевнив, що США продовжать надавати
посильну допомогу в питанні звільнення заручників. Омбудсмени України і РФ
Людмила Денисова та Тетяна Москалькова провели в Москві обмін списками
українців і росіян, які перебувають у місцях позбавлення волі двох країн, для
розгляду можливості їхнього звільнення.
Спецпредставитель США: Для освобождения заложников необходимы
прямые контакты президентов Украины и России = [Спецпредставник США:
Для звільнення заручників необхідні прямі контакти президентів України і Росії]
// Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 02.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019
/0803/c31519-9603053.html)
***
Затриманих у Керченській протоці і обвинувачених у порушенні російського
кордону українських моряків можуть до жовтня відправити на батьківщину під
особисту поруку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили
Денисової, при цьому вони продовжать брати участь у судових і слідчих діях,
повідомила газета „Известия”. В апараті уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини підтвердили факт передачі клопотання про особисту поруку Людмили
Денисової відповідним органам РФ, але не змогли уточнити, коли може бути
отримана відповідь, пише газета.
СМИ: украинских моряков, обвиняемых в нарушении границы РФ, могут
отпустить домой до октября = [ЗМІ: українських моряків, звинувачених в
порушенні кордону РФ, можуть відпустити додому до жовтня] // День за днем. –
Таллинн, 2019. – 01.08. (https://rus.postimees.ee/6742278/smi-ukrainskih-moryakovobvinyaemyh-v-narushenii-granicy-rf-mogut-otpustit-domoy-do-oktyabrya)
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